
GE.19-13223(A) 



 اإلنسان حقوق جملس
 واألربعون الثانية الدورة

 2019 أيلول/سبتمرب 9-27
 األعمال جدول من 3 البند

والسياسوية واقتصاواةية تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة 
 واقجصماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الصنمية

 حقوق الشعوب األصلية  
 *األصلية الشعوب حبقوق انعنية اخلاصة انقررة تقرير  

 موجز  
املقررة  اااةر  امل ن ر  ققروش الطر و  الر  اطر ل هب  را يوجز هذا التقريرر األشطر    

األةررل   منررذ أَّ ترردرمهب اقريرهررا الجمرراحق ق  إللررن  قرروش ا شجمرراَّم ويقررد     ةاسرر  مواطرر     
التقريررر القايررات املت لقرر  هررذا عررن  قرروش الطرر و  األةررل   وال دالرر مل ورل  ررص املقرررة  اااةرر    

ا  ال دالرر  ال ررا   أو مررن  رر ل حوةررول الطرر و  األةررل   ق  ال دالرر م سررواظ مررن  رر ل ش رر
مل واجمتكطف التفاعص واملواظم  القائمْين حْي ش ا  ال دالر  ذه الط و آل ات ال دال  اااة   

 .ال ا   وش ا  ال دال  الذ  أت ذ حه الط و  األةل   والفرص ال  ات حها الت د ي  القاشوش  
 ق  األةرل   الطر و  وةرول ا زيرز ق  ارمر  حتوةر ات اقريرهرا اااة  املقرة  ختتتمو  

 وش ررا  ال ررا   ال دالرر  ش ررا    ا شجمرراَّم حلقرروش الدول رر  ابمل رراير التمجمرر  مرر  ال دالرر م ش ررا 
 سواظمل  د على  األةل اااص ابلط و   ال دال 
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 مقدمة -أوقا  
املقررررة  اااةررر  امل ن ررر  ققررروش الطررر و  األةرررل   هرررذا التقريرررر ق  إللرررن  قررروش اقرررد     -1

مل و  هذا التقريرم اطر املقرة  اااة  33/12ا شجماَّ عم ا ابلوالي  املجمند  قل ها مبوجب تراةه 
(م واقرررد    A/HRC/39/17ح جالررر  ق  األشطررر   الررر  اطررر ل هب  رررا منرررذ اقرررد  اقريرهرررا الجمررراحق  

     عررن برحرر  الطرر و  األةررل   مرر  ال دالرر مل وختتررتم حتوةرر ات حطرر َّ الك ف رر  الرر   ةاسرر  مواطرر
ن احلماي مل  ميكن  ا لطىت اجلهات ذات املصلح  أَّ متن  االشتهاكات ورجم  

 أنشطة انقررة اخلاصة -اثنياا  
  قرررروش ا شجمرررراَّم ق  إللررررن الجمرررراحقمهب اقريرهررررا منررررذ أَّ ترررردر  متامررررهب املقرررررة  اااةرررر  -2

 2018اطرررررين الثررررا /شو مرب  29ق   19مررررن  قكرررروا وةاألو  ق   مريتْي ةمس تررررْي نرررر تُ حررررزتةاْي
 ش جمررررراَّ/ 16ق   8 مرررررن ل طررررر  -ا مررررروة (م والثاش ررررر  ق  A/HRC/42/37/Add.1 اش رررررر الو  قررررر  

 (ملA/HRC/42/37/Add.2 الو  ق   اش ر 2019 أحريص
اقريرهرررا املزمررر  اقدميررره ق  الررردوة  الراح ررر  ويرررر  ٌررررَّل مفصررررص ألشطررر   املقررررة  اااةررر     -3

الط و  األةل     احلكرم الرذا   ادةس   ه أياياا مجم ل   ق م الذ  والجمب ْي للجم    ال ام 
الطررر و  األةرررل   الررر  ا ررر ي   عزلررر   وع ررر  و  التطررراوة واملوا قررر  احلرررر  واملجمررربق  واملجمرررتنر   و 

 مل (A/74/149ا من األشط      واالاصاالت  وغره   ال  ااصال أويل أو

 الشعوب األصلية والعدالة -اثلثاا  
 اخللفية واألهداف واننهجية -ألف 

لطر و  األةرل   وتايرات اااةر  ابمواط   ا رتا  وا زيز ش رم ال دالر   اناول ة املا اكرر  -4
 اتبوا مرنمرن ا ر ال را     أعمرال دالر  الطر و    ش را  الهرذه التم  ز والوةم ال  ا ا  منهرا 

املقرررةين اااةررْي امل ن ررْي ققرروش الطرر و  األةررل  م حوسررائص منهررا الب غررات والررزتةات الُق نريرر  
 واملطاةك    احللقات الدةاس   واملؤمتراتمل 

امل ن ر  لجنر  الم تدر  املقرة اااص األسربق اقريرراا عرن هرذا املوطرو  ق  2004 ف  عا   -5
رررز التقريرررر علرررى ال قبرررات والفجررروات والتحررردتت الررر  (E/CN.4/2004/80قررروش ا شجمررراَّ  ق مل وةكر

 م القاشوش رر  لررنُّ   ااواجههررا الطرر و  األةررل     إلررال قتامرر  ال رردل واالعرررتاف ابلقرراشوَّ ال ررر  
عنصررراا أساسرر  اا لتمترر  الطرر و  األةررل   الكامررص ققرروش ا شجمرراَّمل ويجمررتند هررذا ه الو ن رر  ابعتبرراة 

 لص قل ها ذل  التقريرمل التقرير ق  النتائج ال   
ذل  أَّر  قا ات الط و  األةل     مج   أحناظ ال امل مت رد   األح را م وكرص منهرا يتربر   -6

  حلررداَّ ذات سرر اتات س اسرر   واتة  رر   ةاسرر  تواعررد عر  رر  وااةسررات اقل ديرر   ريررد مل وهرر  
املجمررائص املتكرررة  ٌررديد  اال ررت ف   مررا يت لررق ابلطرر و  األةررل  مل ومرر  ذلرر م ينطرر  عررد  مررن 

الفر ير   اعلى الص  د ال امل  ما  تئهب اثر ابلغ القلق لدى الط و  األةرل     مرا يتصرص ققوتهر
 القاشوش   ال ر    املتم ز مل  شُ مها  ةوَّ  هاق  وقواجلماع     إلال الوةول ق  ال دال  
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الطواغص الرئ جم   ال  أاثةهتا الط و  األةرل   الر  التقرهب  را املقررة  اااةر  عرد   ومن -7
م واسررتمراة املواتررف اااةرر   ررا م ال دالرر  ا تل م رر  والو ن رر    ل  رراا حررنُ احملل رر  و اعرررتاف الجمررل ات 
ملتم رز   االقايرائ    مهرا شُ   دالر  ال را   وطردالط و  األةل     ش ا  ال طدالتم  زي  واملتح ز  

اااةرررر   ررررم ال دالرررر  وعرررد  كفايرررر  سرررربص االشتصرررراف والت ررررويف  وغ ررررا  التنجمرررر ق الف ررررال حررررْي شُ 
الجمرررل ات القايرررائ   التاح ررر  للدولررر مل كمرررا أٌررراةت الطررر و  األةرررل   حرررْي لطررر و  األةرررل   و اب

واجلهات الفاعل  األ رى ق  طروة  مراعا  شُ م ال دالر  لردى الطر و  األةرل   حلقروش ا شجمراَّ 
 ول  م مبا   ذل  ما يت لق ابلنجماظ واأل فال واألٌ اص ذو  ا عات ملالد
ل دالررر  اااةررر  ابلطررر و  النهرررو  اباحلاجررر  ق   الايررروظ علرررى املقررررة  اااةررر  واجمرررل    -8

مرررن أهرررداف التنم ررر   16وعلرررى ش ررراش أوسررر    مرررا يت لرررق اب ررردف   الو ن ررر اا ررر األةرررل     
ق  ال دالررر  ابعتبررراة ذلررر  أمرررراا أساسررر  اا  عمرررال سرررائر املجمرررتدام  حطررر َّ قمكاش ررر  وةرررول اجلم ررر  

  هرذا التقريررر امل   ررات املقرررة  اااةرر  احلقروش اجلماع رر  والفر ير  للطرر و  األةررل  مل وا رر  
والتوة ات املوجره  ق  مؤسجمات الدول   التنف ذي  والقايائ   والتطري   ( وق  الط و  األةرل   

 واجملتم  املد مل  واملؤسجمات والوكاالت الدول  
أَّر الطررر و  األةرررل   اصرررب م مرررن  وَّ يجمرررر الوةرررول ق  احملررراكم أو غرهرررا مرررن  ذلررر  -9

امل ررتف  را مبوجرب الصركوع امل  اةير   ا قوتهرمرن    را اآلل ات القاشوش   ال  ميكرن أَّ رمر  
 لديها س وات  املقدر ملاالو ن   والدول  م عرط  ألعمال اتهد  أةاط ها ومواة ها ال ب     و قا اهتا و 

 م ال دالرر  اااةرر   ررا لتلب رر   قوتهررا نُ حرروسرربص ع طررهامل ومررن املهررمم   الوتررهب شفجمررهم االعرررتاف 
وا ت اجاهتا   ما يت لق ابل دال  واحلكم الرذا  والثقا ر مل وي رل الوةرول الف لر  ق  ال دالر  طرمناا 

 مل(1 اااة   ا الوةول ق  كص من الن ا  القاشو  للدول  وشُ م ال دال 

 اننهجية  

ابحررررق املقرررررة  اااةرررر م   هررررذا التقريرررررم امل رررراير الدول رررر  حطرررر َّ ش ررررا  ال دالرررر  ال ررررر   -10
للط و  األةل  م والتطرري ات احملل ر  والقرراةات القايرائ   ذات الصرل م وامل   رات والتوةر ات 
الصا ة  عرن ا  ئرات الدول ر  حلقروش ا شجمراَّم مبرا   ذلر  امل   رات والتوةر ات الصرا ة  عرن 

 Corr.1اصررررويبها و  A/HRC/24/50الو  قرررر  رباظ امل ن رررر  ققرررروش الطررر و  األةررررل    اش ررررر آل ررر  اارررر
مباٌرر  أ نراظ الرزتةات  اسرُتق هب(مل واسُت دمهب   التقرير أياياا م لومات A/HRC/27/65الو  ق  و 

  مل(2 ال  وجرهتها الوالي  حط َّ االشتهاكات املزعوم  الب غاتالُق نري م  اي ا عن 
مررن الرردول األعايرراظم  مجمرراتاتح  لرردعو  عامرر  ق  اقررد  مررد  ت والتمرراس واسررتجا -11
الط و  األةل   من مات ومن عد  من  (3 حلداا  11م  من هب املقرة  اااة  مجماتات مقدر القر 

__________ 

  احللقررررر  الدةاسررررر   الدول رررررر  حطررررر َّ اقن رررررات التحق رررررق وتايررررررات   اااةررررر  ه املقرررررررة ترررررمتدر الرررررذ   رررررر  ال اش رررررر (1 
 Human rights, indigenous jurisdiction and” ح نواَّ 2016ٌباط/ رباير  24كولومب ام   األةل  م الط و 

access to justice: towards intercultural dialogue and respect“ مترراَّ   املوترر  الطرربك  التررايل:م 
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/116-indigenous-jurisdictionمل 

 مل/https://spcommreports.ohchr.orgمتا     املوت  الطبك  التايل:  (2 

املت ررد   القوم ررات(م الررداورعم غواا مرراالم  نلنرردام كنرردام كولومب ررام  -  حول ف ررا   ولررم أسرررتال ام قكرروا وةم أوكراش ررا (3 
 ملاملكجم  م النرويج

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/116-indigenous-jurisdiction
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ويجمتند التقرير أياياا ق  است را  للتقاةير وامل   ات الصا ة  عن  مل(4 ومن مات اجملتم  املد 
 وق  املقاالت األكا مي   املتصل   ذا املوطو مل  اجملتم  املد 

ررراةك -12 متررره جلنررر  احلقررروت ْي الدول ررر    ل ررررباظ ش ر ل لقررراظ اطررراوة املقررررة  اااةررر     هبٌو
 ررم ال دالرر  لرردى الطرر و  األةررل   شُ ”حطرر َّ مجمرر ل   2018ابشكرروع   كرراشوَّ األول/ يجمررمرب 

 اللقرراظ وتررد أاتَّمل “من قرر  آسرر ا واحملرر   ا ررا   التقل ديرر  أو ال ر  رر   شُ ررم ال دالرر  وغرهررا مررن 
 ايرراظ للحررواة وابررا ل التجرراة  وااررربات حررْي املطرراةكْي   شُ ررم ال دالرر  التاح رر  للدولرر    طرراوة تال

  مل(5 لط و  األةل   من مج   أحناظ من ق  آس ا واحمل   ا ا  اااة  ابوشُ م ال دال  

نظوواع عدالووة ابوواو ابلشووعوب األصوولية والوصووو     انعووايا الشووارعةق احلووق يف  -ابء 
 العدالة واحلق يف حماكمة عاةلة

 احلق يف نظاع عدالة اباو ابلشعوب األصلية  

 ررا   إلررال  مهررا اااةرر  وا زيررز شُ  طررماَّ اسررتدام متث  ررص ترردة  الطرر و  األةررل   علررى  -13
املصررر والوةررول ق  ال دالرر  اقريررر     احلكررم الررذا  و  اقتامرر  ال رردل جررزظاا ال يتجررزأ مررن  قهرر

 مبوجب الصكوع الدول   حلقوش ا شجماَّمل 
مرررن قعررر َّ األمرررم املتحرررد  حطررر َّ  قررروش الطررر و  األةرررل   ارررنص علرررى أَّر  4 املرررا    -14
للطررر و  األةرررل  م   ااةسررر   قهرررا   اقريرررر املصررررم احلرررق   االسرررتق ل الرررذا  أو احلكرررم ”

الدا ل ر  واحملل ر م وكرذل    سربص ووسرائص متويرص مهرا  احلكرم الذا    املجمائص املتصل  حطرؤواا 
حلفرا  علرى مؤسجمرراهتا ا تؤكررد  رق الطر و  األةررل      5أمرا املرا   مل “الرذا  الر  ااير ل   ررا

 رق  34الجم اس   والقاشوش   واالتتصا ي  واالجتماع   والثقا    املتم ز  وا زيزهام   ما اؤكد املا   
زيرررز وا ررروير وةررروَّ ه اكلهرررا املؤسجمررر  م مبرررا   ذلررر  شُ مهرررا أو عا اهترررا الطررر و  األةرررل     ا 

 القاشوش   و قاا مل اير  قوش ا شجماَّ الدول  مل 
وعرررر و  علررررى ذلرررر م يررررنص ا عرررر َّ علررررى  ررررق الطرررر و  األةررررل     احلصررررول علررررى  -15

مجمرررراعدات مال رررر  واقن رررر  مررررن الرررردول وعررررن  ريررررق الت رررراوَّ الرررردويلم مررررن أجررررص التمترررر  ابحلقرررروش 
 (مل 39ملنصوص عل ها   ا ع َّم مبا   ذل  احلقوش املذكوة  أع ه  املا   ا

 1989ل رررررر م وارررررنص اافات رررررر  من مرررررر  ال مررررررص الدول رررررر  حطرررررر َّ الطرررررر و  األةررررررل   والقب   -16
مرن  8على االعررتاف حرُن م عدالر  الطر و  األةرل  مل وهكرذا ارنص املرا    محدوةها م(169  ةتم

عنرررردما ”ومبؤسجمرررراهتا   رررر قررررواشْي ال ر لالطرررر و  األةررررل   واب االافات رررر  علررررى االعرررررتاف ح ررررا ات
ات ررراة  هرررذه ال رررا ات والرررن م مررر  احلقررروش األساسررر   الررر  طرررد ها الن رررا  القررراشو  الرررو لم  ال
ُررت  ال رائرق الر  اعترا ت ”على أَّن  9وانص املا   مل “م   قوش ا شجماَّ امل رتف  ا  ول اا  أو

اجل  امل الفات ال  يراكبها أ را هام ابلقدة الذ  يتفق م  الن ا  الط و  امل ن   ااةستها   م 
كمررا اررنص علررى أَّن أت ررذ الجمررل ات مل  “القرراشو  الررو ل ومرر   قرروش ا شجمرراَّ امل رررتف  ررا  ول رراا 

__________ 

 سوف اتاَّ املجماتات على املوت  الطبك  للمقرة  اااة : (4 
www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspxمل 

م “Indigenous and other traditional or customary justice systems in the Asia-Pacific region” اش رر (5 
 (مل2019  زيراَّ/يوش ه  2018نتدى جن ف للقايا  واحملامْي ل ا  معن  اقرير ةا ة

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
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واحملررررراكم   اعتباةهرررررا أعرررررراف هرررررذه الطررررر و    مرررررا يت لرررررق مبجمرررررائص ال قررررروابت عنرررررد الفصرررررص   
 احلاالتمل  هذه
ا عرر َّ األمريكرر  حطرر َّ  قرروش الطرر و  األةررل    يتايررمنوعلررى الصرر  د ا تل مرر م  -17

مل وعلررررى غررررراة قعرررر َّ األمررررم  القايررررائ واب تصاةررررهالطرررر و  األةررررل   اات لررررق حقرررراشوَّ  اا أ كامررر
املتحررررد م يررررنص ا عرررر َّ األمريكرررر  علررررى  ررررق الطرررر و  األةررررل     ا زيررررز ه اكلهررررا املؤسجمرررر   

وشُ مهرررا أو اقال ررردها القاشوش ررر  املتم رررز  وا ويرهرررا واحلفرررا  عل هرررام  وأعرا هررا وقجراظاهترررا وااةسررراهتا
ا عرر َّ ويررنص مل ن(ياملررا   الثاش رر  وال طررر مررن  1الفقررر  و قرراا للم رراير الدول رر  حلقرروش ا شجمرراَّ  

 م القاشوش ررر  الرررنُّ لقرررواشْي و ا ررررتف الرررنُّ م القاشوش ررر  الو ن ررر  وا تل م ررر  والدول ررر  اب”أيايررراا علرررى أَّن 
أل رررا  الطرر و  األةررل   احلررقم  ووررا مت  ررزم   التمترر  ”وعلررى أَّر  “األةررل   وررتمهرراللطرر و  

على تد  املجماوا  ابحلماي  والفائد  اللتْي يو رتا القاشوَّم مبا   ذل  االست اش  مبرتمجْي ٌفويْي 
املررا    مررن 3و 2الفقررراتَّ   املجمررائص امل روطرر  علررى الرروالتت القايررائ   للرردول   “للغرر  والثقا رر 

 (مل ينوال طر  الثاش  

 الوصو     العدالة واحلق يف سبل اقنصااف  

ن اشتهاكرررات  قررروش ا شجمررراَّ   مرررال س الترررزا  الدولررر  حترررو ر سرررب ص اشتصررراف    ررراكررررر  -18
مرررن ا عررر َّ  8( أ( مرررن ال هرررد الررردويل ااررراص ابحلقررروش املدش ررر  والجم اسررر   واملرررا   3 2 املرررا  
ا شجماَّمل  مرن الواجرب اقرد  مرراكن االشتهاكرات ق  ال دالر  وقشصراف الايرحات حلقوش  ال امل 

  مل(6 اا حلقهم
   الطررر و هرررذه ويؤك  رررد قعررر َّ األمرررم املتحرررد  حطررر َّ  قررروش الطررر و  األةرررل    رررق  -19
قجراظات عا ل  ومنصرف  مرن أجرص  رص الصرراعات واا  رات مر  الردول أو األ رراف األ ررى ”

سررري    هررذا الطرر َّم كمررا  ررا احلررق   سرربص اشتصرراف   الرر  مررن أ  ا ررد علررى و  ةرردوة تررراة 
عا ات الط و  األةل   امل ن   ”واراعى   أ  تراة من هذا النو   م“ قوتها الفر ي  واجلماع  

 13(مل وارنص املرا   40 املرا    “واقال دها وتواعدها وش مها القاشوش ر  و قروش ا شجمراَّ الدول ر 
وكرذل  طرماَّ    اسرت دا  لغاهترا ول   طرماَّ ااير   رق الطر و  األةرل  على مجمؤول   الد

م وطر هم قمكاش    هرم الطر و  األةرل   لاجرراظات الجم اسر   والقاشوش ر  وا  اةير م وطرماَّ افهُّر
 مل(7   ال  ا جراظاتم  ىت لو استلز  ذل  او ر الرتمج  الطفوي 

 شجمرراَّ التررزا  الرردول حايررماَّ  ررق الطرر و  وأكررردت حمكمرر  البلررداَّ األمريك رر  حلقرروش ا -20
األةررل     احلمايرر  القايررائ  م مرر  مراعررا   صوةرر اهتا وا زاهتررا االتتصررا ي  واالجتماع رر م و الرر  

مها وتاشواا ال ر  وت مها وأعرا ها   مل(8 الاي ف اااة  ال  اجم 
__________ 

( حطرر َّ  ب  رر  االلتررزا  القرراشو  ال ررا  2004 31اش ررر أيايرراا اللجنرر  امل ن رر  ققرروش ا شجمرراَّم الت ل ررق ال ررا  ةتررم  (6 
 مل60/147اجلم    ال ام  املفرو  على الدول األ راف   ال هدم وتراة 

مرررن اافات ررر   12ارررر   أ كرررا  اا لررر  حطررر َّ احلرررق   اختررراذ ا جرررراظات القاشوش ررر  وارررو ر الرتمجررر  الطرررفوي    املرررا    (7 
 ل  ملالط و  األةل   والقب  

ا ة م احلكرم الصرتاي   مجاع  تك  أ ا األةل   طد ابةاغروا اش ر: حمكم  البلداَّ األمريك   حلقوش ا شجماَّم  (8 
م احلكررم الصررا ة تايرر   مجاعرر  سرراوهوتما ا األةرل   طررد ابةاغرروا م و63م الفقررر  2005 زيراَّ/يوش ره  17  
 مل83و 82م الفقراتَّ 2006آذاة/ماةس  29  
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 احلق يف حماكمة عاةلة  

 14س   املررا    ا لرر  املكرررر الاكمرر  احمل مررن بل ررات احلررق   مراعررا  أةررول احملاكمرر  و  -21
وأَّر  القايراظمتجمراووَّ أمرا   اا أَّر النراس مج  ر ال هرد الردويل ااراص ابحلقروش املدش ر  والجم اسر  من 

 ص حمكم  خمتص  مجمتقل    ا ير ب  أَّ اكوَّ تاي ته حمص ش ر منصف وعلل من ت   من  ق كص  ر 
 أَّو  م  وَّ أت رر ال مرربة لره رر  أَّ طراك  مل ومرن  رق كرص اجلرر بهب عل ه ثن ق  أَّ ير    ترب حريئاا يُ وأَّ 

 ملحرتمجاَّ قذا كاَّ ال يفهم أو ال يتكلم اللغ  املجمت دم    احملكم  انا   إل  يزور يجمت ْي مبحاٍ  وأَّ 
  علرى وكما ذُكر آشفاام  رنَّر قعر َّ األمرم املتحرد  حطر َّ  قروش الطر و  األةرل   يطرد    -22

 فويْي حلغات الط و  األةل     ا جراظات القايائ  ملوجو  او ر مرتمجْي ٌ
و  مررا يت لررق د رررا  الطرر و  األةررل   الررذين يواجهرروَّ عقرروابت جنائ رر  مبوجررب القرراشوَّ  -23

اوطرررررر  ااصررررررائص االتتصررررررا ي  ”ل رررررر  علررررررى أَّن ال ررررررا م اررررررنص اافات رررررر  الطرررررر و  األةررررررل   والقب  
 ىافايص أٌركال أ ررى مرن ال قرا  علر”َّن وأ “واالجتماع   والثقا     ذه الط و    االعتباة

 (مل 10 املا    “احلبن   الجمجوَّ

 الشعوب األصليةلدى  لقانون والعدالةامفاهيم  -جيم 
الطررر و   الطررر و  األةرررل   وتواش ُنهرررا ومؤسجمررراهتا القايرررائ   حقررردة انرررو  عرررا ات اتنرررو  -24

قرا  ال راململ ومرن ااصرائص واجلماعات واألمم األةل   واجملموعات الثقا    الر  ا ر ي   مج ر  ح
 م ال دال  لدى الطر و  األةرل   الر  ختتلرف ا ت  راا جروهرت ا عرن شُ رم ال دالر  ال ا ير  ال ام  لنُ 

اكمم ةررررا ة  عررررن احملررررمرررن تررررواشْي مدورشرررر  أو مررررن ترررراةات  أَّر مصرررا ة القرررراشوَّ امل برررررق ال ُاجمررررتمدُّ 
التقال ررد الرو  رر  وغرهررا مررن مررن و  تصرروةات برراه ال رراملالمررن الرررواتت الطررفوي  و  مررن ُاجمررتمدُّ  وقوررا

 الو  رررق اةابررراط هرررذه الطررر و ومرررن القب ل ررر م تزامرررات األسرررري  أو لالتقال رررد الثقا  ررر  وال  ترررات واال
مل وال يُن رررر ق  مفررراه م ال دالررر  أو القررراشوَّم   كثرررر مرررن النررروا  م علرررى أارررا األسررر ف ةاطررر د

 ين رررر  والثقا  رررر  أو غرهررررا مررررن اجلواشررررب اااةرررر  مبجتم رررراتمنفصررررل  عررررن اجلواشررررب الرو  رررر  والد
ال  رق  ق التماس    شجم ج إلتم اهترا احملل ر  والر  اةاايراها أ را هرامل ا األةل   و قا اهت الط و 

 املماةسررررات ال ر  رررر  اطررررك  ص جررررزظاا ال يتجررررزأ مررررن احل ررررا  ال وم رررر  واررررؤ    وةاا ةئ جمرررر  اا   اجمرررروي  
الرر  طرر و  األةررل   ومجاعاهتررام مثررص النزاعررات علررى األةاطرر  والنزاعررات املنازعررات حررْي أ رررا  ال

 حْي اجملتم ات احملل  م وق اة  املواة  ال ب     وااي  الب ئ مل انط  
التنررررو   ابلتبرررراين مررررن   ررررقلطرررر و  األةررررل   اااةرررر  ابو   ررررْي اتجمررررم شُ ررررم ال دالرررر   -25

الروم    ال  ترات حرْي اجملتمر  و ا رص  ارسر خ ال املم  ناا اجم ى قمجاالا ق على ش اش والت ق د 
 ال قرا األسر  وال طر  ابعتباةه هد اا اائ  اا واطد    على قعا   ق ماج اجلنا    اجملتم  حردالا مرن 

ومررن أ كامهررا اجلوهريرر  أَّن يقررد    اجلررا  ا ويايرراا عررن  مل(2Add./42/37A/HRC/) 9 اش ررر الو  قرر  
  سررر اش اجتمرراع  أوسررر  وع رررذ   االعتبررراة  املنازعرررات رررص  الايرررة الرررذ  اجمررربرب   رررهمل ويقرر 

__________ 

 Brendan Tobin, Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Livingاش رر أيايراا  (9 

Law Matters (Abingdon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Routledge, 2014), 

pp. 29–32مل 
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اااةر   ومن النا  ر  ا جرائ ر م اُ تررب شُ رم ال دالر  مل(10 ال  تات املجمتقبل   والتماس    اجملتم 
مررن شُ ررم ال دالرر   وأتررص ا ب قرراا لررنهج اوج رره الررتهمرمسرر  ااجمرراماا ابل رراح  اللطرر و  األةررل   أتررص اب

ويتررررو  ت ررررا   ا جررررراظات عمومرررراا ٌرررر وا اقل ررررديوَّ   كثررررر مررررن األ  رررراَّم واررررنص  مل(11 ال ا يرررر 
َّ و  حجمبم حص أياياا أتاة  ك  ال ر ْي وأ ررا  آ رر  اَّامل ن  ال ر اَّطاةع ي أالا جراظات على 

لدى الط و  األةرل    من اجملتم مل وغالباا ما يكوَّ االمتثال لل قوابت ال  ُاصدةها شُ م ال دال 
 اكفله ةوَّ الط وة ابلواجب وأت   االشتماظ ق  اجملتم ملقذ  متوت ا 
ومررن املهررم أَّ ش  ررط أشرره  رررأت اغ رررات علررى عررد  مررن القواعررد الُ ر  رر  وشُ ررم ال دالرر   -26

االاصال ابل امل اااةج  وابلثقا ات امله من م وتد حف ص لدى الط و  األةل   م  مروة الوتهب و 
  مررررن كرررروَّ اسررررتوعبهب ااةسررررات ومفرررراه م  اةج رررر م ولكنهررررا مررررا اررررزال اطررررك  ص تواعررررد مجمررررتمدر ا

مطرررروع مل ذلررر  أَّر شُ رررم ال دالررر  لررردى وشُ مررراا إلتم رررات الطررر و  األةرررل   الررر  ا تربهرررا تواعرررد 
الط و  األةل   أكثر مروش  على وجه ال مرو م ألسربا  اتصرص رديرداا ح غ راَّ ال راح  الطرفو  

مر  ال رروف االجتماع ر  واالتتصرا ي  املتغرر  وغرهرا مرن ال رروفمل ومرن    رب  عل ها واك فهرا
م  أو أاررا أال يُن ررر ق  شُ ررم عدالرر  الطرر و  األةررل   علررى أاررا شُ ررم اثحترر    مكرراَّ أو زمررن م ررْير

 غر تا ة  على الت وة طمن س اتها االجتماع  والثقا  واملؤسجم  املتم زمل 
االسرت ماة م  ال ديد من الط و  األةل   ال  مرت  ا تجاة  لاكاَّ من شتائج لقد  و  -27

ومر   وقطر اف مؤسجمراهتا واقال ردهامل يهاوالت  رات املفروط  من اااةج قط اف شُ رم ال دالر  لرد
ذلررر م ابرررذل الطررر و  األةرررل     مج ررر  أحنررراظ ال رررامل جهرررو اا  ث ثررر  مرررن أجرررص اسرررت ا   م اة هرررا 

ق  رق ررررق النهررررو  الثقررررا  لت زيررررز اسررررتق  ا  سرررر  ها  ق رررراة التقل ديرررر  وشُ ررررم ال دالرررر  لررررديها 
 الذاا ْيمل  وق اةهتا

 الصحدايت اليت تواجهها الشعوب األصلية يف نظاع العدالة العاةي  -ةا  
الجمرب ص الو  رد امل ررتف حره مرن جاشرب  م  م  رم البلرداَّ مال را   ال دالر يطك  ص ش ا   -28

 قوتهرا الفر ير  واجلماع ر   عما ات ر  لهلط و  األةل   االشتصاف القاشو  ا لك  التمنالدول 
التقل ديررر م  ااشتهررراعم مثرررص االشتهاكرررات الررر  ات لرررق ققررروش ملك ررر  األةاطررر  أو اايررر  م اة هرررمرررن 
حمرراكم وآل ررات عر  رر  غررر ةمس رر   اةرر  هررا اب جرررا مل ولررئن كاشررهب هنرراع أ را  التصررد  الهتررا  أو

 ابلط و  األةل     كثر من البلداَّم  ناا كثراا ما ال ر ى ابعرتاف الن ا  القاشو  للدول مل 
برحرر  الطر و  األةررل     ش ررا   انرراولو رب أ ررذ مجمر لتْي ٌرراملتْي   احلجمررباَّ عنرد  -29

ألةررل   م رت رراا  ررا ترراشونا  ررذه الصررف    ال ررا  مل أوالتررا مجمرر ل  مررا قذا كاشررهب الطرر و  ا ال دالرر 
وابلتايل م رت اا حكواا اتمتر  ققروش حمردر   و قروش مجاع ر  مت ةرل    ع تتهرا ابألةاطر   احلداا

 ها   اقرير املصرمل ملواة  ال ب     وقق  ابالتقل دي  و 

__________ 

 :International Development Law Organization, “Navigating complex pathways to justiceاش رر  (10 

engagement with customary and informal justice systems” (2019), p. 13مل 
 :Ada Pecos Melton, “Indigenous justice systems and tribal society” in Justice as Healing اش رر (11 

Indigenous Ways, Wanda D. McCaslin, ed. (St. Paul, Minnesota, Living Justice Press, 2005), 

pp.108–120مل 
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مررا يلررز  مررن واتر ررذ أمررا املجمرر ل  الثاش رر   تت لررق مبررا قذا كاشررهب الرردول اقررو  حرةررد اسررتبات   -30
داحر لتصرررح   أ  آاثة مت  زيرر  مباٌرررر  أو غرررر مباٌررر  علرررى الطررر و  األةررل   مصررردةها ش رررا  ارر

ال دالررر    هرررذه الررردولمل وهرررذا املجمررر ى يت لرررب مجررر  ح رررانت مصرررنرف  عرررن  جرررم ووارررر  و ب  ررر  
قوش ا شجماَّ   ما قذا كاشهب اشتهاكات  وابْيُّ التفاعص حْي أ را  الط و  األةل   م  املن وم  

ر علرى حنرو غرر متناسرب علرى الطر و  األةرل  مل ويجمراعد رل رص الب رانت إلال قتام  ال ردل ارؤ    
ٌرر ص يلجرر     ش ررا  ال دالرر  أل   املنصررف  طررماَّ امل املرر   رردف املصررنرف    وطرر  س اسررات 

عررد  مجرر  هررذه    املبرردأ الرمسرر  للمجمرراوا  أمررا  القرراشوَّ لتربيرررقال ديررد مررن الرردول  ويجمررتندقل ررهمل 
ومر  ذلر م  رنَّر هرذا ي رل أَّر التم  رز  مل(12 (31م الفقر  /1Add./30/41A/HRCالب انت  الو  ق  

م نه ر  عرن ميراط عنره اللثرا الف ل    م امل  الطر و  األةرل     ق راة الن را  القراشو  ترد ال 
 مل التصد  له

هرذه ال رامل و ا رص حلرداَّ م  رنر مل  قرد اواجره  على ش راشواتباين  ال  الط و  األةل    -31
ال دالرر  ال ررا  م اب رراا ملررا قذا كرراَّ أ را هررا ي  طرروَّ    برراة  وررردتت خمتلفرر    ش ررا الطرر و  

 على سربص عر ي اقل دير  مصردةها َّاملنا ق احلايري  أو   إلتم ات ةيف  م وما قذا كاشوا ي تمدو 
 البحرمل من  رات الغاابت أو يكجمبوَّ توت يومهم من األة  أو 

     ش ررا  ال دالرر  انرراول التحرردتت الرر  اواجههررا الطرر و  األةررل لرردىو ررب أيايرراام  -32
أت رررر أسرربا  التم  رررز املتدا لررر  الرر  اطرررمصم   مجلررر  أمرروةم شرررو  اجلرررنن والجمرررن  قرررقال ررا  م 

 وا عات  وامل ص اجلنجم  وا وي  اجلنجماش  مل 

 حمدوةية الوصو     العدالة وسبل اقنصااف  

ي    مج   البلداَّ ال يزال وةول الط و  األةل   ق  ش ا  ال دال  ال ا   حمدو اا للغا -33
الرر  زاةهترررا املقرررة  اااةررر مل ومتث  ررص ال وائرررق اجلغرا  رر  ٌرررواغص ةئ جمرر     ال ديرررد مررن البلرررداَّمل وترررد 

 اهرررردات ق  شتررررائج ةةررررد امل لصررررهب آل رررر  اارررررباظ امل ن رررر  ققرررروش الطرررر و  األةررررل   وه ئررررات 
ةررررل   كثررررراا وعرررر و  علررررى ذلرررر م  ررررنَّر ا تمررررال ةرررردوة أ كررررا  لصررررا  الطرررر و  األ مل(13 اا لرررر 
يكرروَّ طرر  فاا مقاةشرر  ابملتقاطررْي مررن غررر الجمرركاَّ األةررل ْيم و ررىت   احلرراالت الرر  ُاصرردة  مررا

من الط و  األةل  م  نَّر ا تمال ا شفاذ الف لر  أو إلتم  ماا لصا  ٌ ص ا كأ  ها احملاكم 
( 13 م الفقررر E/C.12/IND/CO/5و م69م الفقررر  A/HRC/39/17/Add.2حكثررر   أطرر فلأل كررا  

( أو ال ي ئرررم 32م الفقرررر  A/HRC/30/41/Add.1أو تررد ال يوجرررد أ ُّ ا رررويف أو سررب ص اشتصررراف  
  مل(14 ا ت اجاهتا من النا    الثقا   الت ويف واالشتصاف 

وهناع عد  عوامرص ارؤ   ر سرلباا علرى الطر و  األةرل   الجمراع   ق  الوةرول ق  ال دالر مل  -34
 غرر م لو ر  لرديهاشُ رم ال دالر  الر  ابردو  را قزاظ عموماا حبالغ االغررتا  اط ر األةل    الط و  

مرا  لرفتره القروى االسرت ماةي  القائمر  ومن املت ذة الوةول قل هامل وكثراا ما ا كن ا  اكص القايائ   
__________ 

 ندا واملكجم   والنرويج   هذا التقريرملاش ر أياياا املجماتات املقدرم  من الداورع و نل (12 

م CEDAW/C/CRI/CO/7و  A/HRC/27/65و  Corr.1و A/HRC/24/50اش رررررم علررررى سررررب ص املثررررالم الو  قرررر   (13 
  10م الفقررررررررررررررر  CEDAW/C/THA/CO/6-7  و17م الفقررررررررررررررر  CERD/C/CMR/CO/19-21  (  و8 ر فقررررررررررررررال
 مل 12م الفقر  CERD/C/FRA/CO/20-21و

 مل15م الفقر  31اللجن  امل ن   ققوش ا شجماَّم الت ل ق ال ا  ةتم اش ر  (14 
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ال دالر  ال را    ول رص مرر ر اش ردا  الثقر    ش را  مل(15 الجماحق   وَّ مراعا   قا   الطر و  األةرل  
والتهم ي والتم  رز والوةرم وا جرراظات الر  ال اجمرتوعب  م ويص من ا   ت من ال قا  اتةيخل 

  صوة اهتا الثقا    حص وال ا رتف  امل 
 وي  ررق التم  ررز وال نصررري  وةررول الطرر و  األةررل   ق  ال دالرر    ال ديررد مررن البلررداَّمل -35

اللجنرر  األ ريق رر  دَّر  رمرراَّ إلتم ررات وأ رررا  الطرر و  األةررل   مررن   لررى سررب ص املثررالم أ ررا ت 
 فرر  مجهوةيرر  الكوشغرروم كثررراا  مل(16 الوةررول ق  ال دالرر  واطرر    ال ديررد مررن احلرراالت   أ ريق ررا

يررتم التحايررص علررى وةررول الجمرركاَّ األةررل ْي ق  ال دالرر  وعلررى متك ررنهم مررن اايرر  الطررر  م  مررا
 مل(17 ن أ را  اجلماع  امله من  من غر الط و  األةل  س ما قذا كاَّ اجلا  م ال
ةغررررم وجررررو  مؤسجمررررات ومرا ررررق وس اسررررات م و  غواا مرررراالم ال  ررررهب املقرررررة  اااةرررر  -36
م   ص   صررراا لرررزت   وةرررول الطررر و  األةرررل   ق  شُ رررم ال دالررر  ال ا يررر  وال ر  ررر م طررررو  مصرررمر 

عنردما الجر  ق  احملراكم ال ا ير  علرى الصر  د التم  ز وال نصري  ال  ا ا  منها الط و  األةرل   
 (مل82م الفقر  A/HRC/39/17/Add.3احملل   
علرررى عوامرررص منهرررا   ش رررا  ال دالررر  ال رررا    اا مطررراةك  الجمررركاَّ األةرررل ْي   ل  ررر واتوترررف -37

مكااررب املرردرعْي ال ررامْيم ومراكرز الطررر  م و وائررر  رردمات و   تاعرر  احملكمر م  األجرواظ الجمررائد 
لايحاتمل وميكن حص وينبغ  اختاذ اداحر جل ص هذه األماكن وال مل ات م لو   أكثر من مجماعد  ا

  مل(18 النا    الثقا   
و   احملراكم  ول جمهب زت   متث رص الطر و  األةرل   طرمن مروألف  األجهرز  القايرائ   و  -38

وةرول ق  هرذه تروات الطرر   إلرر  اردحر ملكا حر  التم  رز   إلرال الطرمن  وائر الن احر  ال امر  و 
 قررر  ٌررر و  أةرررل   أ ررررى مرررن النا  ررر  الثقا  ررر     ي رررزز هرررذا األمرررراملهرررنم حرررص ميكرررن أيايررراا أَّ 

 (مل 33م الفقر  A/HRC/33/42/Add.2تها  املن وم  حرم  
أوجررره التم  رررز املتدا لررر  الررر  اواجههرررا شجمررراظ  وينبغررر  الت ك رررد   هرررذا الصرررد  علرررى أَّر  -39

جب ظمل  ف  كندام  لص التقريرر  ابةز ل شتهاكات االالط و  األةل   طحات اجلرائم أو غرها من 
ش ررا   املفقررو ات والقترر  ت مررن شجمرراظ الطرر و  األةررل   ق  أَّر  حطرر َّو ل الررتحق ررق لالنهررائ  ل

ل نررف طررد شجمرراظ و ت ررات الطرر و  األةررل  م مبررا   ا مررراكنُ ايرر  ال دالرر  اجلنائ رر  الكنررد  ال 
غرررره مرررن طررررو  و   ررراالت ال نرررف ال رررائل  أو  مل(19 م للمجمررراظل  الف ل ررر ذلررر   ررراالت القترررص

__________ 

 15) Markus Weilenmann, “Legal pluralism: a new challenge for development agencies” in Access to 

Justice in Africa and Beyond. Making the Rule of Law a Reality (London, Penal Reform 

International, 2007)مل 

 (مل2005  اقرير الفريق ال امص امل ل ابلط و /اجملتم ات األةل   التاح  للجن  األ ريق   (16 

 Congo: country technical“ الصرندوش الردويل للتنم ر  الزةاع ر  والفريرق ال امرص الردويل لطرؤوَّ الجمركاَّ األةرل ْيم (17 

note on indigenous peoples’ issues” (October 2014)مل 

جن  امللك   وإللرن التحق رق   ا تجراز األ فرال وارايتهم   ا تلر م التقرير النهائ  لل  اش رم على سب ص املثالم  (18 
 مA/HRC/36/46/Add.2م و32الفقررررر  م A/HRC/33/42/Add.2وم A/HRC/42/37/Add.1و(م 2017 الطررررمايل 

 ومجمات  قكوا وة   هذا التقريرمل

املفقررو ات والقترر  ت مررن   ررولالتقريررر النهررائ  للتحق ررق الررو ل  مل“Reclaiming Power and Place” اش ررر (19 
 مل717(م ص 2019 أ1م اجمللد شجماظ و ت ات الط و  األةل  
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ال نف القائم على شو  اجلننم تد اط ر ح ف شجماظ الط و  األةل   دَّر ش ا  ال دالر  ال را   
اررى أ ررتت أَّر ش را  الطر و  ترد  شجمراظم    رْي ر ااي  أ ايص حلقوتهن من   رق هرن  س و    

 األةل   يت   ااي  أ ايصمل 
ومتث  ررص احلررواجز اللغويرر  عقبرر  ةئ جمرر   قطررا    أمررا  وةررول الطرر و  األةررل   ق  ال دالرر مل   -40

اَّ مرن  ررص التمراس الطر و  األةرل   املطوة  القاشوش   طدر  كما أَّر عد  ا ملا  ابحلقوش وشقص  
و  ثمرا اترروا ر حررامج املجمرراعد  القاشوش ر  اجملاش رر م ن ةاا مرا اكرروَّ  اتملسربص اشتصرراف عرن االشتهاكرر

وكثرراا  وال ر ى   م  رم احلراالت ابلتمويرص الكرا مل  مثقا  ال هذه الربامج مراع   لل صوة ات
ما رد    االستفا   من املجماعد  القاشوش   ما قذا كاَّ   وس  الط ص أَّ يطاةع   ا جراظات 

شُ م ال دال  ال ا ير م وال سر ما ابلنجمرب  لألٌر اص الرذين   كما أَّر اكلفريق  إلدي مل  القايائ   ح 
واصرروة  عررد  وجرررو  أ ررق ل شتصررراف  م(20 ي  طرروَّ  الرر  مرررن الايرر ف االجتمرراع  واالتتصرررا  

 م عام َّ من ال وامص ال  اثن هم عن اللجوظ ق  القاياظمل شقو احلوأ ذ 
   رص جلوظ الط و  األةرل   ق  احملراكم و   والتكا ؤومن األساس  طماَّ الف ال    -41

سررربص االشتصررراف املتا ررر   رررا مرررن أجرررص قعمرررال احلقررروش الفر يررر  واجلماع ررر م ق  جاشرررب احملاكمررر  
عنرردما اترراَّ للطرر و  األةررل   قمكاش رر  اللجرروظ ق  آل اهتررا ال ا لرر  واملجمرراوا  أمررا  القرراشوَّمل و ررىت 

حردالا مرن الر  ال ا    ش ا  ال دال التقل دي  حلص منازع  مام ينبغ  أَّ يكوَّ   مقدوةها ا ت اة 
م الفقرررات A/HRC/24/50مررن أجررص التمرراس اعرررتاف اجملتمرر  األوسرر  ققوتهررا اجلماع رر   اآلل ررات 

 (مل 34ق   32من 

يف ضووودها ظوووم العدالوووة اجلناعيوووة العاةيوووة والصمييوووز ن  يف لشوووعوب األصووولية ا أفوووراةارتفووان نسوووبة   
 النُّظم هذه

يكثرر عرد  أ ررا  الطر و  األةرل     كرص مر لر  مرن مرا رص قجرراظات ال دالر  اجلنائ رر م  -42
ال قروابت الجمررجن  م   كررص من قرر  مرن منررا ق ال رراململ واطررمص ال وامررص تايرراظ مرن االعتقررال  ررىت 

 هرررررررذا الوطررررررر  التم  رررررررز  املباٌرررررررر أو غرررررررر املباٌرررررررر   التطرررررررري ات والجم اسرررررررات و  املجمرررررررات   
وشررز  ملك رر  األةاطرر  علررى املرردى   (21 اسرررتاا ج ات قشفرراذ القرراشوَّم وغررر ذلرر  مررن املماةسررات

االتتصرا   والفقررم والصردمات النفجمر   املتواة ر  عررب األج رال   -  الب  دم والتهم ي االجتماع
إلتم رات وق رراط الطرر     ارد  هتا   على الص  دين الفرر   واملؤسجمر    وال نصري  والتم  ز

  وعررد    ال رر  املراج رر  القايررائ    وحمدو يرر  الجمرركاَّ األةررل ْي  وطرر ف  رررص االسررت اش  مبحررا ٍ 
 مل(22 احلصول على امل لومات  واحلواجز اللغوي 

__________ 

  64م الفقرررررررررر  A/HRC/39/17/Add.2  82م الفقرررررررررر  A/HRC/39/17/Add.3اش ررررررررررم علرررررررررى سرررررررررب ص املثرررررررررالم  (20 
A/HRC/21/47/Add.2  51م الفقر  E/C.12/IND/CO/5  13م الفقر  CERD/C/KEN/CO/5-7  مل15م الفقر  

-Stefania Errico, The Rights of Indigenous Peoples in Asia. Human rightsاش رر علرى سرب ص املثرال  (21 

based overview of national legal and policy frameworks against the backdrop of country strategies 

for development and poverty reduction (Geneva, ILO, 2017), p. 38و  CCPR/C/CHL/CO/6  7م الفقرر  
 مل68م الفقر  A/HRC/36/46/Add.2  وPHL 5/2018و CHL 2/2018 والب غْي

  39م الفقررررر  CERD/C/COL/CO/15-16  و67م الفقررررر  A/HRC/36/46/Add.2اش رررررم علررررى سررررب ص املثررررالم  (22 
 مل18م الفقر  A/HRC/36/28و
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طررد أ رررا  الطرر و    املفر رر لقررو اواتررواار التقرراةير عررن االعتقرراالت الت جمررف   واسررت دا   -43
 فرر  آسرر ا وأ ريق ررام كثررراا مررا ُيجمررجن أ رررا  الطرر و  األةررل    مل(23 األةررل     مج رر  منررا ق ال ررامل

ت   األٌجاة غرر  حتهم  الذين ي  طوَّ   املنا ق احلرج   حتهم  الت د  على أةاط  الدول  أو
  لرى سرب ص املثررالم يت ررر  ٌر ب البرااوا   مجهوةير  الكوشغررو  مل(24 لقراشو    املتنزهرات الو ن ر ا

إلتم ررات سررامربو  ات ررر   ررر اس الغرراابتم و  ك ن ررا علررى يرردالدميقرا  رر  للايررر  واالعتررداظات 
هررهب ق  مجاعرر  مل(25  عتقررال الت جمررف  مررن جاشررب الطررر  لوماسررا  والتوةكرران    و  اتيلنرردم ُوج  

هترم جنائ ر  مايررا   عنردما التمجمرهب سربص االشتصرراف   الر  ا ررطرهب لل رر  مررن أةاطر ها كراةين 
  مل(26 الن ا  القايائ 

   رررق أ ررررا    لقرررو  املفر رررا اسرررت دا ُ  األمن ررر    وال مل رررات   الررردوةتت   ختلررررصو  ٌررر ل م  -44
  طررد ال ديررد مررن و  غواا مرراالم ال  ررهب املقرررة  اااةرر  اصرراعد التجررر  مل(27 مجاعرر  املاحواطرر 

أ را  اجملتم ات احملل   األةل  مل وتد ُكر  س اقريرها املواط    املقدر  ق  إللرن  قروش ا شجمراَّ   
جمررتهدف املرردا  ْي عررن  قرروش ا الرر تجررر  وطرررو  اللتحل ررص انررام  االعتررداظات  2018عررا  

 (مل Add.3و A/HRC/39/17ا شجماَّ للط و  األةل    اش ر 
األةررل  م كمررا أَّر ذو  ا عاترر  مررن  د رررا  الطرر و الجمررجوَّ ومراكررز اال تجرراز  ررجُّ وا -45

رررررررجن   م CRPD/C/CAN/CO/1أحنررررررراظ الطررررررر و  األةرررررررل   م ررطررررررروَّ حوجررررررره  ررررررراص ا رررررررر الجمر
(مل وافتقررر الغالب رر  ال  مرى مررن شُ ررم الجمررجوَّ ق  حررامج ا رران اال ت اجررات اجلنجمرراش   31 الفقرر 

 مل(28 ن الثقا    والرو    والدين  لنجماظ الط و  األةل   ومت لباهت
و  أسرتال ام ال  هب املقرة  اااة  أشره علرى الررغم مرن أَّر الجمركاَّ األةرل ْي وسركاَّ  -46

مرا يقرر  مرن  لرق    املائر  مرن سركاَّ البلردم  رنَّر  3جزة ماي ق اوةين ال ميثلوَّ سوى  روايل 
ائرر  مررن األ ررداا األسرررتال ْي   امل 50الجمررجناظ هررم مررن الطرر و  األةررل  مل كمررا أَّر أكثررر مررن 

ال يتجرراوز عمررره عطررر سررنواتم هررم مررن الجمرركاَّ األةررل ْي وسرركاَّ جررزة  مررنهم مررناحملتجررزينم 
   90  ح ف مراكز اال تجاز ال  ميث  ص   هرا أ فرال الطر و  األةرل   شجمرب  و ماي ق اوةينم 

  أل فرررال قيررردا  ا ااةسررراتطرررتائم ال نصرررري  و الرررتلفط ابلاملائررر  مرررن الجمرررجناظم ُو   قرررهب ااةسرررات 
  مل(2Add./36/46A/HRC/) 29احلبن االشفرا    اش ر 

ينبغر  ررديق أشطر   الطرر   هكرذا و  وميث  ص طب  األمن ح رش م ئم  مجم ل  أساسر  مل -47
وطر   أيايراا  اجملتم      اجملتم ات األةرل  م سرواظ   املنرا ق احلايرري  أو املنرا ق النائ ر مل وينبغر 

 حايب  األمن وانف ُذها مبطاةك  اجملتم ات احملل   امل ن  مل  االسرتاا ج ات اااة 
__________ 

 مل 11م الفقر  CCPR/C/CAN/CO/6  و65م الفقر  Add.2و A/HRC/39/17اش رم على سب ص املثالم  (23 

 24) Stefania Errico, “The rights of Indigenous peoples in Asia”, p. 38مل 

اقريرر   وCOD 1/2018و KEN 5/2018 اااةر  من املكلرفْي حوالي    ق راة ا جرراظات ْيماملقدر  ْياش ر الب غ (25 
 مل38م الصفح  الفريق ال امص امل ل ابلجمكاَّ األةل ْي/اجملتم ات احملل   التاح  للجن  األ ريق  

 ملTHA 2/2019اش ر الب غ  (26 

 مل15م الفقر  CERD/C/CHL/CO/19-21و CHL 3/2017اش ر الب غ  (27 

 اعد األمم املتحد  مل امل  الجمج نات والتداحر غر اال تجازي  للمجرماتملتو  من 55و 54 القاعداْي اش ر (28 

ا تجراز األ فرال وارايتهم التقريرر النهرائ  لل جنر  امللك ر  وإللرن التحق رق   و AUS 6/2016اش ر أياياا الب غ  (29 
  مل  ا تل م الطمايل
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واطررك  ص احلررواجز اللغويرر  وجهرراا آ ررر مررن أوجرره اشتهاكررات  قرروش الطرر و  األةررل      -48
شُ ررم ال دالرر  اجلنائ رر  ال ا يرر م أو اررؤ   ق  افرراتم مثررص هررذه االشتهاكرراتمل  مررن الررواة  أَّ يواجرره 

 عتقررال وامل  قرر  القايررائ   اشتهاكررات حلررريتهم وحلق هررم   الجمرركاَّ األةررل وَّ الررذين يت رطرروَّ ل
قوش   احلاالت ال  ال يتحدا   ها حماموهم أو املدا  وَّ عنهم اشتهاكات حلحماكم  عا ل م أو 

أو مجمررؤولو ال دالرر  لغررات الطرر و  األةررل   أو يكوشرروَّ غررر ملم ررْي حثقا ررات الطرر و  األةررل  م 
 مل(30 والتحريري  متا   أو كا    وال اكوَّ  دمات الرتمج  الطفوي 

ومررن الايرررمانت األساسررر   الرر  اكفرررص احملاكمررر  ال ا لررر  أل  مررتهم ال يفهرررم اللغررر  الررر   -49
ح نررد أَّر احلررق   االسررت اش  مبرررتجم ٌررفو   مل(31 سُتجمررت د    احملاكمرر  االسررت اش  مبرررتجم ٌررفو 

املماةسر  ال مل ر مل  فر  املكجمر   مرث ام ال  رهب يتم  ائماا قعمالره أو ا رتامره حصروة  اتمر     ال
املقرررة  اااةرر  شقصرراا  ررا  اا   عررد  املرتمجررْي الطررفويْي وعررد  كفايرر  عررد  احملررامْي  نررائ   اللغرر  

عا لر   عى علر هم   حماكمر امل  رنْي   احملاكمم وهو ما تد مين  قق أ را  الطر و  األةرل   املردر 
 A/HRC/39/17/Add.2  مل و  غواا مرررراالم يفتقررررر امل هررررد ال ررررا  للررررد ا  اجلنررررائ  ق  65م الفقررررر)

املواة م وال س ما   ما يت لق حربنإله اااص إبشطاظ مكااب للد ا  عن  قوش الط و  األةل   
 A/HRC/39/17/Add.3  مل 83م الفقر) 

 ن ظم العدالة لدى الشعوب األصلية -هاء 
 يةدالة الشعوب األصلع    الوصو  يف احلق  

ما ذُكر آشفاام  نَّر شُ م عدال  الط و  األةل   جزظ ال يتجزأ من احلقوش امل ررتف  را ك -50
 ول اا للط و  األةل     اقرير املصر ومن  قا تها اااة مل و ب وط   ق الط و  األةرل   

تاشوش ررر  مجمرررتقل    سررر اش اتة ررر  وقتل مررر  و قرررا م  وقجرررراظات  أَّ اكررروَّ لرررديها مؤسجمرررات 
 االست ماة وتبص اطكُّص الدولمل عهد وَّ الط و  األةل   كاشهب موجو   تبص يطمص ك مبا
وتررررد ان ررررر إلتم ررررات الطرررر و  األةررررل   ق  ش ررررا  ال دالرررر  ال ررررا   علررررى أشرررره اسررررتمراة  -51

املؤسجمررات  ىابحلفررا  علرر  ملؤسجمررات وتررواشْي    لرر  مفروطرر  حصرروة  غررر ٌرررع  م ومتث  ررص امل البرر
ألةررل   وإبطررفاظ الطرررع   عل هررا جررزظاا مررن مقاومرر  الرر  اجملتم ررات القاشوش رر  الرر  مت ررز الطرر و  ا

  مل(32 اواست  ا عل ها لجم  ر  اوالت ااحملل   حمل

__________ 

  103م الفقرررررررر  A/HRC/39/17/Add.3  و65م الفقرررررررر  A/HRC/39/17/Add.2اش رررررررر علرررررررى سرررررررب ص املثرررررررالم  (30 
 مل19م الفقر  CERD/MAR/CO/17-18  و21م الفقر  CERD/C/COL/CO/14و

مرررن التوةررر   ال امررر   30و(  والفقرررر   (3 14م املرررا   والجم اسررر  ال هرررد الررردويل ااررراص ابحلقررروش املدش ررر  اش رررر  (31 
( الصررا ة  عررن جلنرر  القايرراظ علررى التم  ررز ال نصررر  حطرر َّ منرر  التم  ررز ال نصررر    ق اة  وسررر 2005 31 ةتررم

الجمررررجناظ  شُرق  حررررهب    مل املرررر  الرررردش ا النموذج رررر  القواعررررد مررررن( 1 55 والقاعررررد   عمررررص ش ررررا  ال دالرررر  اجلنائ رررر 
 مل(2015 عا 

 32) John L. Hammond, “Indigenous community justice in the Bolivian Constitution of 2009”, Human 

Rights Quarterly, vol. 33, No. 3 (2011); Brendan Tobin, Indigenous Peoples, Customary Law and 

Human Rights – Why Living Law Matters, ch. 1; and “Indigenous and other traditional or 

customary justice systems in the Asia-Pacific region”, pp. 6 and 19مل 
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 اعرتاف الدو  ابلنُّظم القانونية للشعوب األصلية   

ال راملم عررب يتفاوت االعرتاف حُن م ال دالر  التقل دير  والقرواشْي ال ر  ر  للطر و  األةرل    -52
(مل وترد عمرد ال ديرد 17ق   14م الفقررات مرن A/HRC/27/65ل حمردو اا حوجره عرا   لكنه ال يرزا

مررن البلررداَّ   أمريكررا ال ا ن رر    ال قررو  األ ررر  ق  ابررل  الت د يرر  القاشوش رر م مبررا   ذلرر  علررى 
  ااةسررر   الطررر و  األةرررل   املجمرررتوى الدسرررتوة مل  فررر  قكررروا وة وكولومب رررام يُقررررُّ الدسرررتوة  رررق

أ كرا  القايائ   ابال تكرا  ق  القرواشْي ال ر  ر  اااةر   رام مرا  امرهب ال ات راة  مر   الوألائف
الدستوة أو م  م اير  قوش ا شجماَّ امل رتف  ا  ول اامل و  املكجمر  م ا ررتف ح رف الروالتت 

(مل 70م الفقرر  A/HRC/39/17/Add.2القايرائ  لجمرل اهتا   وابال تصراصةمس اا آبل ات الط و  األةل   
واررؤ   ر   رره كرروَّ خمصوةرراا قرراالت حمرردر   علررى أَّر التفاعررص حررْي الررنُّ م   املماةسرر  ال مل رر  كثررراا مررا ي

رق رق املجمراوا  لرنُّ م القاشوش ر  للطر و  األةرل     مكاش ر  قسرها  ااملواتف التم  زي  وعرد  االعررتاف إب
 (مل 31م الفقر  A/HRC/30/41/Add.1و 49م الفقر  A/HRC/42/37/Add.1ق  ال دال      الوةول

القايررائ  للطرر و  األةررل   يتفرراوت  وابال تصرراصكمررا أَّر االعرررتاف ابلقرراشوَّ ال ررر   -53
فرر  عررد  مررن البلررداَّم ر ررى الطرر و  األةررل   ابالعرررتاف  علررى ةرر  د آسرر امل  التفرراوتٌررديد 

( مرن الدسرتوة ا شدوش جمرر  2ابظ   18ملرا   اوهكررذا ارنص الدسرتوة  أو ختاير  لقرواشْي  اةر مل 
ا رتف الدول  ابجملتم ات التقل دي  وققوتها ال ر    التقل دي  وررتمها  املا أللهب هرذه ”على أَّن 

التنم رر  اجملتم  رر  ومر  مبررا   مجهوةير  قشدوش جمرر ا ابعتباةهررا سرروة  اجملتم رات تائمرر  ومتناغمر  مرر  
 مل “ ول  و دوي م وختاي  للقاشوَّ

علرى أَّر  1997من تاشوَّ  قروش الطر و  األةرل   ل را   15و  الفلبْيم انص املا    -54
تجمروي  امل ن ر  ح ابولر  عمومراا ومؤسجمراهتقامل شُ مهرا القايرائ  حلق   است دا  ا”األةل   للط و  

عمل ررات أو آل ررات لبنرراظ الجمرر   وغررر ذلرر  مررن القررواشْي واملماةسررات ا اترب رره مررن املنازعرراتم ومرر
     ا ص إلتم اهتام حقدة مرا اكروَّ متوا قر  مر  الن را  القراشو  الرو ل ومر   قروش ا شجمراَّ ال ر 

 مل“امل رتف  ا  ول اا 
ألرررررف  371 املرررررا اتَّ  1950ويرررررنص اجلررررردول الجمرررررا س مرررررن الدسرررررتوة ا نرررررد  ل رررررا   -55
مشررال ٌرررش ا نرردم  مررنعلررى اايرر  القرراشوَّ ال ررر  لررب ف القبائررص   عررد  والتت زا (  371و

ال رررر   اطررمانت  سررتوةي  للطررر و  األةررل     واليرر  نغاالشررد وم رررزوةا  حطرر َّ تاشوارر وي  رر 
( مررن  سررتوة 4 2(مل واررنص املررا   57م الفقررر  A/74/149  التقل ديرر  اااةرر   رراأش مرر  ال دالرر  و 

ا رررررتف الدولرررر  واقررررد  ة ت مرررر  تواعررررد وعررررا ات ا مرررروة الطرررررت   الرررر  ”أَّن لررررى ع ل طرررر  -ا مرررروة 
 “القرراشوَّ ال ررر مرر  علررى وجرره التحديررد  ات امررصات رراة  مرر  الدسررتوة وال مرر  أ  اطررري ات  ال
 A/HRC/42/37/Add.2  مل18م الفقر)  

 والقررواشْي “ال ررا   أو ال رررف”  الدسررتوة  “القرراشوَّ”و  حررنغ  ييم يطررمص ا ريررف  -56
(مل وا رتف الئحر  أةاطر  هايرب  ٌر تاغوشغ 152ال  كاشهب موجو   تبص اعتما  الدستوة  املا   

ابحلقرروش ال ر  رر  للطرر و  األةررل     ملك رر  األةاطرر  واملررواة    ق رراة  وة القرر   م  1900 ل ررا 
  مل(33 الذ  ياي ل  حه زعماظ القبائص والرؤساظ

__________ 

 :Devasish Roy, “Asserting customary land rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladeshاش رر  (33 

challenges for legal and juridical pluralism” in Divers Paths to Justice: Legal Pluralism and the 

Rights of Indigenous Peoples in Southeast Asia, Marcus Colchester and Sophie Chao, eds. (Chaing 

Mai, Thailand, Forest Peoples Programme and Asia Indigenous Peoples Pact, 2011)مل 
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األ ريق رر  االعرررتاف القرراشو     سرراارها أو   اطرررري اهتا وال اررو ر قال تلرر  مررن البلررداَّ  -57
ويتجلى ذل م   ما يت لق ابل واةش   مرايلم    مل(34 حوجو  الط و  األةل     حلدااا الو ن  

لررره  قررروش مجاع ررر  م  رنررر مل وعلرررى غرررراة ذلررر م يطرررر  سرررتوة  اا ٌررر ب تهمعرررد  االعررررتاف  رررم حصرررف
جموعرر   رررتف مبيال م ح نررد أشرره ثمررا  الرر  اطررك  ص ٌرر ب البااجمرروانحواجمرروان ق  القبائررص الرئ جمرر   ال

رراَّ علررى أاررا انتمرر  ق  الرر  القبائص/اجملتم ررات احملل رر مل واُر  رردُّ مجهوةيرر  الكوشغررو مررن البلررداَّ  الجم 
هررا   اال تكررا  ق  تواش نهررا القل لرر    أ ريق ررا الرر  ا رررتف ققرروش الطرر و  األةررل   واايررمن  قر 

 مل(35 الدا ل   و قاا للقاشوَّ الو ل املنازعات ال ر    لتجموي 
على أَّر لُن م ال دال  التقل دي  أو ال ر    ٌررع   تاشوش ر  أو ٌررع   مكتجمرب  قكرم الواتر   -58

القرواشْي الو ن ر  مت رص ق  عرد  االعررتاف  را حوةرفها  وقَّ كاشهب  ال ديد من البلداَّ األ ريق  م 
 يتايرررررمن 1996ل رررررا  مل ذلررررر  أَّر  سرررررتوة جنرررررو  أ ريق رررررا للطررررر و  األةرررررل   ا   رررررزذات  ررررراح  

يجمررررم  للجمررررل ات و و قرررراا للقرررراشوَّ ال ررررر م  هررررمو وة  هماالعرررررتاف حوطرررر  زعمرررراظ القبائررررص ومهررررام
ويررنص الدسررتوة أيايرراا  التقل ديرر  ابل مررص   ق رراة الن ررا  القرراشو  امل مررول حرره   جنررو  أ ريق ررامل

د كررا  الدسرتوة والتطررري ات الو ن رر   التتايرراظم ةهنراا ق احملراكم القرراشوَّ ال رر  عنررد اا ب  رر أَّن علرى 
 (مل 63م الفقر  A/74/149ذات الصل   اش ر 

و  مشررررال أوةوابم ال ا رررررتف الرررردول قال حن ررررا  عدالرررر  وا ررررد للدولرررر م ولكنهررررا اجمرررر ى ق   -59
احملرراكم موجررو اا    راسررت  ا   قا ررات الطرر و  األةررل     ا جررراظات القايررائ   عنرردما يكرروَّ مقرر

طرر ب  اةرر  حوتررد ُوطرر هب اافات رر  عرررب احلرردو   مل(36 الطرر و  األةررل  الرر  ا رر ي   هررا نررا ق امل
الصرررام    حلرررداَّ الطرررمالم وهررر   ال ررراا ت رررد ش رررر الربملرررانت الصرررام   الث  ررر  و كومرررات الجمرررويد 

أعررا هم و اقال ردهم ا ررتا  و  الصرام ْي للقراشوَّ اصروة ررتا  ابلز  االافات ر  الردول واُ  و نلندا والنرويجمل
لجمررر   ق  مواظمررر  التطرررري ات ابالقاشوش ررر م ومبراعرررا  الررر  األعرررراف   وطررر  التطرررري ات وا ب قهرررا و 

 (مل 10و 9 وغرها من القواعد التن  م   ال  هتم أشط   الصام ْي عرب احلدو  الو ن    املا اتَّ
  ( ابلجمررل   ال ر  رر  لطرر ب الكررانع 1998و  كال رردوش ا اجلديررد م أترررر اافرراش شوم ررا   -60

املجمائص املدش   مثص الزواج والتبل وا ةا وح ف املجمائص املت لق  مبلك   األةاط مل وم  أَّر  م اجل 
مكررن أَّ مررن املااةسرر  ال دالرر  اجلنائ رر  ال ر  رر  غررر مجمررموَّ  ررا مبوجررب القرراشوَّ الفرشجمرر م  ررنَّر 

القايرا     هرم القراشوَّ ال رر  و وةه   اجمروي  النزاعراتم  “َّو َّ ال ر  رو ااررباظ القايرائ ”يجماعد 
األ كررا  اجلنائ رر م مبررا   ذلرر  ال دالرر  قةررداة وميكررن أَّ يراعرر  القايررا  الجمرر اش االجتمرراع    

 ال ر    ال  سبق ا ب قهامل 
وجلنر   قروش ال فرص ق   رق الطر و   جلن  القاياظ علرى التم  رز ال نصرر وتد أٌاةت  -61

غررررررن أَّر اجتهررررا ات ه ئرررررات ةةرررررد  مل(37 ابالعررررررتاف اومؤسجمرررراهت ااألةررررل     أَّ ر رررررى شُ مهررررر
__________ 

 مل 47م الصفح  اقرير الفريق ال امص امل ن   ابلجمكاَّ األةل ْي/اجملتم ات احملل   التاح  للجن  األ ريق   (34 

 مل11املت لق حتطج   وااي   قوش الط و  األةل  م املا    2011رباير ٌباط/  25املؤةا  2011-5اش ر القاشوَّ ةتم  (35 
  حلررداَّ الطرررمال  “ام صرررال”اش ررر مجمرراتات الرررداورع و نلنرردا والنررررويج   هررذا التقريرررر وشررص اافات ررر  ٌرر ب  (36 

 ملwww.sametinget.se/105173 األوةويبم متاَّ على الراح  التايل:

مرن  75الصرا ة  عرن جلنر  القايراظ علرى التم  رز ال نصرر  والفقرر   31التوة   ال ام  ةتم ه( من  5اش ر الفقر   (37 
عرررن جلنررر   قررروش ال فرررص حطررر َّ أ فرررال الطررر و  األةرررل   و قررروتهم  ( الصرررا ة2009 11الت ل رررق ال رررا  ةترررم 
 مبوجب االافات  مل
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 ق  هرذه الرنُّ م ْياللجنتر جراظت قٌراة امل اهدات حط َّ شُ رم عدالر  الطر و  األةرل   حمردو  مل و 
ابلطر و  اآلل رات اااةر   رق  الردول علرى طرماَّ اوا رق اآلل رات التقل دير  و   م ر  أساساا 

  األةل   م  القاشوَّ الدويل حلقوش ا شجماَّ أو م  الدستوة الو لمل

 لشعوب األصليةلدى  ةعدالللمادر رعيسي   

 ىت عندما يكوَّ ش ا  ال دال  ال ا   هو ال مل   الو  د  ال  ر ى ابعررتاف الدولر م  -62
 ل مل ر  ق  آل رات ال دالر  ال ر  ر    الغالب ر  ال  مرىالطر و  األةرل   ال ارزال الجر    املماةسر  ا نَّر 

وم ئمرر   قا  رراا وكثررراا مررا اطررك  ص املصرردة  أتررر  منرراالا مررن احلرراالتمل قذ يُن ررر قل هررا عمومرراا علررى أاررا 
  املائر  مرن  90فر  ح رف البلرداَّم يوجرره حنرو   مل(38 الرئ جم  لتجموي  املنازعات   اجملتم ات األةل  

م   رق اجمرو ى الغالب ر  ال  مرى ل طر  -ا مروة القايات ق  شُ م عدال  الط و  األةل  مل و   إلمو 
 ال مل ر  علرىمن املنازعات   ق اة ش ا  ال دال  ال ر م أللهب التقال د الرو    املقدرس    املماةسر  

  (مل27قر  م الفA/HRC/42/37/Add.2مدى تروَّ عديد  مراك زاا ين   م ال  تات   اجملتم   
وغالباا ما اكوَّ آل ات ال دال  لدى الطر و  األةرل   أكثرر اقراةابا مرن النا  ر  اجلغرا  ر   -63

وأتص اكلف  وا جمت د  لغات يفهمها اجلم     اجملتم ات ال  ختدمهامل ومرن ٌر َّ ارويل ٌر ص 
و يكروَّ هرذا لردى أ رراف النرزا  مهمر  اختراذ ترراة حطر َّ النرزا  امل ررو  أَّ يول  رد الثقر م أ م لوف

 رهب  لديها من ا  اة الرمس  حملاكم الدول مل مدعا  للاألمرم على أتص اقديرم أتصر 
ر شُ ررررم ال دالرررر  ال ا يرررر  قال  رةرررراا حمرررردو   للغايرررر  للطرررر و  األةررررل   وكثررررراا مررررا ال اررررو     -64

للحصررول علررى سرربص اشتصرراف عررن اشتهاكررات  قرروش ا شجمرراَّم وكثررراا مررا افرراتم   الواترر    ررر 
لتم  ز طدهم حصروة  مباٌرر  أو غرر مباٌرر     قهرم   اللجروظ ق  ال دالر  و  حماكمر  عا لر  ا

 ا  التمترررر  حثقا تهرررر اأَّ يلررررق   قُّهررررحدةجرررر  أكرررررب و  طررررماَّ سرررر متهم البدش رررر مل ومررررن املرررررجر  
االجتماع ررر  والثقا  ررر  الررر  ا اااةررر    عمل رررات تايرررائ   انجمرررجم مررر  ااةسررراهت اواسرررت دا  لغتهررر

 ال ديد من الط و  األةل  مل لدى ال ر  و التقل د   ايزال ين   مها تاشوا ال
اؤ   عدالر  الطر و  األةرل    وةاا ابلرغ األت ر    اجملراالت الر  اكروَّ   هرا مؤسجمرات و -65

ع  ال را    غواا مراال املقررة  اااةر  الدول  ط  ف  أو من دم  عموماامل   لى سب ص املثرالم أحلرغ املردر 
  مل(39 ال ا   ال دال   املائ   ق  من الط و  األةل     البلد يصلوَّ ق  ش ا   10  وايل دَّر 
 م عدال  الطر و  األةرل   أَّ ارؤ   أيايراا  وةاا   عمل رات ال دالر  االشتقال ر  وميكن لنُ  -66

قروات   أعقا  النزاعات املجملح مل  فر  كولومب رام يتايرمن اافراش الجمر   املررب  حرْي احلكومر  وال
 اا يدعو ق  ا رتا  الوألائف القايائ   للجمل ات التقل دير  وق  قشطراظ املجملح  الثوةي   كماا حمدر 

 لطرر و ابآل ر  للتنجمر ق حرْي الواليرر  القايرائ   اااةر  مررن أجرص الجمر   والواليرر  القايرائ   اااةر  
  إلرهب جلنرر  االسررتقبال واقص ر  احلقررائق واملصرراحل  املماةسرراتأ   ل طرر  -ا مرروة و   مل(40 األةرل  
__________ 

(م E.16.XIV.1املتحررد م ةتررم املب ررر   منطرروةات األمررم   قرروش ا شجمرراَّ وش ررم ال دالرر  التقل ديرر    أ ريق ررااش ررر  (38 
 مل17الصفح  

 39) ”Human rights, indigenous jurisdiction and access to justice: towards intercultural dialogue and respect“ م
 ه املقرة  اااة ملتعر  تدرم

 40) Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

section 6.2.3.eمل 
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                  اترب هررررررا الطرررررر و  األةررررررل     اررررررداحر ال دالرررررر  االشتقال رررررر  مررررررن  رررررر ل مفهررررررو التقل ديرررررر  الرررررر  
 مA/HRC/42/37/Add.2املصراحل    رق رق (م وعقد اجتماعات حمل ر  مرن أجرصNahe Biti  “نه  ح  ”

 (مل 83و 37 الفقراتَّ
 وعلى الص  د ال امل م ميكن أَّ يجمهم االعرتاف حُن م عدال  الط و  األةل   و عُمها   -67

مرن أهرداف التنم ر   16م  ا ردف  رجمْي املجماوا  والف ال     الوةول ق  ال دال  للجم  م متط اا 
 املجمتدام م وأَّ يؤ   ق  رجمْي انف ذ قع َّ األمم املتحد  حط َّ  قوش الط و  األةل  مل 

 انواتف انصحيزة  زاء عدالة الشعوب األصلية  

أ ايررى عررد   هررم مفرراه م عدالرر  الطرر و  األةررل   واملواتررُف التم  زيرر م مبررا   ذلرر  لقررد  -68
ال  رررن والتطرررك     ٌررررع   شُ رررم عدالررر  الطررر و  األةرررل  مل  ارو  جررره وسرررائ  ا عررر  م ق  مرررا

رررد ذلررر    عرررد  اطرررج    م القايرررات أو عرررد  ق التهرررا ق  ش رررا  عدالررر  الطررر و  األةررررل  وبجمر
األةرل   حجمربب ااةسرتهم لوألرائفهم الطر و  أ ى   ح ف األ  اَّ ق  بر  مروألف  عدالر   حص

اال ت رراف حتهمرر  أو  عمرروم منصررب اشتحررال   م  قررتهم جنائ  رراا حتهمرر ومشررص ذلرر القايررائ  م 
 (مل52م الفقر  A/HRC/42/37/Add.1االحتزاز   أو

 اقتساق مع انباةئ الدولية حلقوق اإلنسان  

لدولر م ميكرن أَّ ات راة  ح رف ا جرراظات والنترائج ل م القايرائ   ال ا ير  نُّ الرعلى غرراة  -69
  القراشوَّ الردويل ومر  امل راير الدول ر  حلقروش للطر و  األةرل   مر ال ر  ر املرتاب  عرن شُ رم ال دالر  

سرر ا   القرراشوَّمل ذلرر  أَّر ال ديررد مررن شُ ررم عدالرر  الطرر و  األةررل   ا مررص مرر  مبررا   ا شجمرراَّ و 
 وَّ سررج ت مكتوحرر  مررن القواعررد أو األ كررا م وهررو مررا مررن ٌرر شه أَّ يزيررد مررن   ررر قةررداة 

 تراةات ا جمف   أو متح ز مل 
   ابلتنررررو  الطررررديدم ولكررررن أ رررررت ٌررررواغص   مررررا يت لررررق واتجمررررم شُ ررررم الطرررر و  األةررررل -70

ابحملاكم  و ق األةول القاشوش   واحملاكم  ال ا ل  و قوش املرأ  وال فرص والجمر م  البدش ر  وال قوحر  
  قد ين و  اابا  اج مجاع  قزاظ ال دال  على قٌركال ات للحقروش الفر ير م ال سر ما مل(41 اجلجمدي 

   ما يت لق ابلنجماظ طحات ال نف ال ائل  أو اجلنجم  أو   احلاالت ال  اطمص األ فالمل 
وميكررن أَّ اررو   ر شُ ررم عدالرر  الطرر و  األةررل     ررزاا حمرردو اا لتمكررْي النجمرراظ مررن قيصررال  -71

م    ْي تد يت رذة   املماةسر  ال مل ر  وةرول شجمراظ الطر و  األةرل   املطاةك  منأةواهتن أو 
لرذل م كثررراا مرا افتقررر شجمراظ الطرر و  األةرل   ق   رررص اب رراا و  مل(42 ق  الن را  القايررائ  ال را  

  عدالر  الطر و  األةرل   اال دال  ال ا   و  ش  ش ا الوةول ق  ال دال  وسبص جرب الايرة   
ظمل وتد أعرحهب اللجنر  امل ن ر  ابلقايراظ علرى التم  رز طرد املررأ  عرن تلقهرا قزاظ ح رف على  د سوا

املماةسرررات ال ر  ررر  ألارررا ات ررراة  مررر   قررروش املررررأ م مبرررا   ذلررر  الرررزواج القجمرررر  واملماةسرررات 

__________ 

 2017م اقريرر منتردى جن رف للقايرا  واحملرامْي ل را  “Traditional and customary justice systems”اش رر  (41 
 مل7(م الصفح  2018 ٌباط/ رباير 

 Indigenous women in Southeast Asia: challenges in their”    آسر ا اش رر:  لرف الطر و  األةرل  (42 

access to justice“  2013مل) 
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وااةسرررات املصررراحل  اب كرررراه   اجملتمررر  احمللررر    تايرررات ال نرررف   التم  زيررر    مرررا يت لرررق ابملرررراا
  مل(43  أو اجلنجم   والق و  املفروط  على امت ع املرأ  لألةاط املنزيل
وتد ب ص شُ م عدال  الط و  األةل   قي ظ االعتباة ملصا  ال فص الفايرلى ةهنراا مبصرا   -72

 ز حْي األ فال والبالغْي و قاا أل كا  اافات    قوش ال فصمل إلتم    أ رى متصوة  أو تد ال مت    
وم  ررم هررذه الت اةطررات مرر  امل رراير الدول رر  حلقرروش ا شجمرراَّم قَّ مل اكررن مج  هررام تررد  -73
لدولرر  وتررد اكرروَّ   ح ررف البلررداَّ أكثررر جرر ظ   ش ررا  ل م القايررائ   ال ا يرر  نُّ الررطررو  أيايرراا ي

الطررر و  األةرررل  مل وهكرررذا   لرررى الررررغم مرررن أَّر ااجمررراش الرررنُّ م مررر  عدالررر  الدولررر  منهرررا   ش رررا  
َّ الدويل ميث  ص ٌاغ ا هام اا لُن م ال دال  لدى الط و  األةل   وغرر األةرل   علرى  قوش ا شجما
 قرررروش ا شجمرررراَّ   شُ ررررم عدالرررر  الطرررر و  األةررررل  اتصررررص ق  وجررررو  ٌررررواغص إلرررررر  الجمررررواظم  ررررنَّر 

 ص    د ذااه  ج  وج ه  لر ف ٌرع تهامل يطك    ال
ن م ررراير ومرررا أُشرررتج مرررن قررروا و  الوترررهب شفجمرررهم أ ررررز القررراشوَّ الررردويل ومرررا ُوطررر  مررر -74

حط َّ الك ف   الر  ينبغر  أَّ ا ران  را شُ رم ال دالر  ال ا ير  هرذه الطرواغصم ق   مفصرل ا  اوج هاتٍ 
أةسرى جاشرب الفجمرا  والت جمرف   اسرت مال الجمرل   أو سرائر أٌركال سروظ الجمرلوع القايرائ م و 

القايرررات ح ريقررر  متجمرررق   ال ديرررد مرررن البلرررداَّ قجرررراظات حمررردر   ومؤسجمرررات  اةررر  مل اجلررر  هرررذه
شُ ررررم عدالرررر  الطرررر و  األةررررل   عمومرررراا ق  عمل ررررات وآل ررررات ةمس رررر  لايررررماَّ  وافتقرررررومنهج رررر مل 

مجماظل  ةاش   القرراةاتمل ومر  ذلر م  رنَّر ختويرص سرل ات الدولر  املجمرؤول   الرئ جمر   عرن طرماَّ 
  االسرررتق ل شزاهرر  اجلهررات الفاعلررر    شُ ررم عدالرر  الطررر و  األةررل   مررن ٌررر شه أَّ يقررو    ش ررا

 الذا  للط و  األةل  مل 

 القضاعي اقابصااوحتديد   

 ررررنَّر  رررىت عنررردما اايرررف  الررردول علرررى شُ ررررم عدالررر  الطررر و  األةرررل   اعرتا ررراا تاشوش  ررراام  -75
القايررررائ   اال تصرررراص  كثررررر مررررن األ  رررراَّ ت ررررو اا علررررى ش رررراش  القررررواشْي ذات الصررررل  افررررر 

الواليرررر  اجلرررررائم البجمرررر    ورصررررر   سرررر  اال تصرررراص ااة  رنُصرررررللطرررر و  األةررررل  م وغالبرررراا مررررا 
دا  ا رررص احلررردو  ا تل م ررر  أل رررد ررررا تل م ررر  الررر  و ال ناةرررر املا يررر  والط صررر   القايرررائ     

ومن   ان ر ال ديرد مرن الجمرل ات احملل ر  والتطرري    للدولر  ق   مل(44 إلتم ات الط و  األةل  
قتصرر علرى مجمرائص  ا ل ر  ذات ش راش ةرغر م القايائ  للط و  األةل   على أشه اال تصاص

أو  رراالت الجمرررت  الايرر ق  الن رراش للممتلكررات الرر   شجمررب اا مثررص النزاعررات الرر  اقرر   ا ررص األسررر
ا  الط و  األةل  مل وتد اشتقدت من مرات الطر و  األةرل   يكوَّ   ها املترهم والايح   من أ ر 

للدولررر   القايرررائ ن رررا  لاذ اعترباررره حماولررر   حلررراش ش رررا  عدالررر  الطررر و  األةرررل   اب مهرررذا األمرررر
 A/HRC/27/65  مل 25م الفقر) 

__________ 

  (  27م الفقر  CEDAW/C/FJI/CO/5 ج(  و49م الفقر  CEDAW/C/PHL/CO/7-8اش ر  (43 
 أ(م على التوايلمل 47الفقر  م CEDAW/C/COG/CO/7و

 Ley No 073 de Deslindeالقايرائ    اال تصراصاش ررم علرى سرب ص املثرالم القراشوَّ املت لرق حرتسر م  ردو   (44 

Jurisdiccional  مل2010(م  ول  حول ف ا املت د   القوم ات) 
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( 2007 23حررردوةهام   ا ل قهررا ال رررا  ةترررم  موأٌرراةت اللجنررر  امل ن ررر  ققرروش ا شجمررراَّ -76
املجمررررراوا  أمرررررا  احملررررراكم وا  ئرررررات القايرررررائ   و  حماكمررررر  عا لررررر م ق  حمدو يررررر   حطررررر َّ احلرررررق  
ال اصرردة عررن احملرراكم القائمرر  ”القايررائ م قذ اعتررربت أَّر علررى الرردول أَّ اكفررص أَّ  اال تصرراص

على القاشوَّ ال ر  ملململ أ كا  ملزم  ا رتف  ا الدول  مرا مل اكرن الردعاوى الر  ان رر   هرا هرذه 
علرررى مجمرررائص مدش ررر  وجنائ ررر  حجمررر   م ملململ وأَّ ختايررر  األ كرررا  الصرررا ة  عنهرررا  احملررراكم مقتصرررر 

للتدت ق مرن ت برص حمراكم الدولر    طروظ الايرمانت الرواة     ال هرد وأَّ يكروَّ مبقردوة األ رراف 
  مل“من ال هد 14امل ن ْي االعرتا  على أ كامها و قاا  جراظات اجمتو  ٌروط املا   

  علرررررى احلاجررررر  ق  املروشررررر    رديرررررد إلررررراالت احق ترررررد ٌررررردر وكررررراَّ املقررررررة ااررررراص الجمررررر -77
القايرررائ  للطررر و   اال تصررراصقتصرررر يا تصررراص لجمرررل ات الطررر و  األةرررل  مل وأوةرررى دال 

األةرررل   ابلايررررروة  علررررى القايررررات الرررر  ا تمررررص  ا رررص قتلرررر م إلتمرررر  مررررا مررررن إلتم ررررات الطرررر و  
م A/HRC/15/37/Add.7 ب األةرل   األةل  م أو ال  يتوةط   ها أ را  من شفن اجملتم  أو الط

(مل وينبغررر  أَّ ا ررررتف الررردول حدينام ررر  القررراشوَّ ال رررر  للطررر و  األةرررل   وتررردة  شُ رررم 12الفقرررر  
عدالررر  الطررر و  األةرررل  م علرررى غرررراة سرررائر شُ رررم ال دالررر م علرررى التغرررر والتك رررف مررر  األوطرررا  

ملنازعاتم على حنو يتوا رق   أشوا  مجمتجد  من القايات أو افصص العلى والجم اتات امل اةر م و 
 (مل 10االجتماع   والجم اس   والثقا     املرج  شفجمهم الفقر   هام  تواعد

وينبغ  أَّ ان ر سل ات الدول    االعررتاف اب تصراص الجمرل ات القايرائ   للطر و   -78
مرن غرر الجمركاَّ األةرل ْي أو اطرمص ك رانت  اا األةل   للفصرص   القايرات الر  اطرمص أٌ اةر

موجو     أةاط هامل وينبغ  أَّ يطك  ص ق  ت اجلنا  مرن ال قرا  مصردة تلرق  ائرمم ال سر ما   
اجملاالت ال  اكوَّ   ها مؤسجمرات الدولر  غائبر  عمل  راامل وال ينبغر  أَّ يطرك  ص هرذا األمرر ا ت راةاا 

الجمرل ات القايرائ    أَّ ُبرر اآلل ات الت اوش ر  قذ ميكن   ق اة م “كص ٌ ظ أو ال ٌ ظ”حْي 
مرر  ٌرر ص مررن غررر الطرر و  األةررل   اةاكررب خمالفرر  جنائ رر     اا أول  رر للطرر و  األةررل   رق قرراا 

 أةاط  الط و  األةل  م ال ه ق ال  القاي   ق  الن ا  ال ا  مل 

 بني احلق يف تقرير اناا وغاه من حقوق اإلنسان توازنانراجعة القضاعيةق  تامة   

اررررنص الصرررركوع القاشوش رررر  احملل رررر  والدول رررر  علررررى أَّر  ررررقر الطرررر و  األةررررل     ا ب ررررق  -79
ااةسات ال دال  ال ر    لديها يتوتف على طروة  ا رتامها حلقوش ا شجماَّمل وانص اللجن  امل ن   

امل ن ررر  ققررروش ا شجمررراَّ علرررى قمكاش ررر  قجرررراظ املراج ررر  ابلقايررراظ علرررى التم  رررز طرررد املررررأ  واللجنررر  
اشتهاكرررررات  قررررروش  طررررردكم الدولررررر  ابعتبررررراة هرررررذا ا جرررررراظ طرررررماش  ا القايرررررائ   مرررررن جاشرررررب حمررررر

  مل(45 ا شجماَّ
ذل  أَّر افجمر  قوش ا شجماَّ افجمراا  ينام راا ومت رد  الثقا رات   سر اش عرد  التم  رز  -80

رراا   للجمررل ات احلكوم رر  القايررائ   الرر  اتررو  اسررت را  طررد الطرر و  األةررل   سرر كوَّ عررام ا مهم 
(مل ومررن ٌرر َّ اقويرر  15م الفقررر  A/HRC/15/37/Add.7ا جررراظات القايررائ   للطرر و  األةررل    

الرررواح  حررْي تررواشْي الدولرر  وتررواشْي الطرر و  األةررل   ومؤسجمرراهتام علررى أسرراس اال رررتا  املتبررا ل 

__________ 

م الصررا ة  64( حطرر َّ جلرروظ املرررأ  ق  القايرراظم الفقررر  2015 33اش رررم علررى سررب ص املثررالم التوةرر   ال امرر  ةتررم  (45 
 اللجن  امل ن   ابلقاياظ على التم  ز طد املرأ ملعن 
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ستئناف و ق متث ص متجماٍو لقايا  الط و  األةرل   والتفاهمم أو  ىت  مج ه ئات املراج   أو اال
وش ررررائهم مرررن الطررر و  غرررر األةرررل  م أَّ يجمرررهم   طرررماَّ ا ررررتا   قررروش ا شجمررراَّ   الرررنُّ م 

 القاشوش   للط و  األةل   والدول  على  د سواظمل 
وتد أكردت احملكم  الدستوةي    كولومب ا أَّر من الواجب لدى است را   ستوةي  ترراة  -81

ةرررا ة عرررن آل رررات عدالررر  الطررر و  األةرررل   أَّ اراعررر  الجمرررل ات القايرررائ   للطررر و  األةرررل   
 قررروش ا شجمررراَّ األساسررر  م مبرررا   ذلررر  احلرررق   احل رررا  والجمررر م  الط صررر  م وعرررد  الت رررر  
للت ذيب والرش واحلق   احملاكم  و رق األةرول القاشوش ر مل و   الر  التنراز  حرْي  قروش الطر و  

اق  ررد احلكرررم  احملكمرر  أَّر  اةأتتالقايررائ  و قرروش األ رررا  ومصرراحلهمم  تصرراص األةررل     اال
الذا  للط و  األةل   ال ميكن أَّ يكوَّ ةح حاا من النا    الدستوةي  قال قذا اروا رت  جرج 
وج ه  وم لرل  دَّر أت ره على احلقوش الفر ي    قجراظات عدالر  الطر و  األةرل   سر كوَّ كبرراا 

مررن   درمهب احملكمرر  اجرراا يقايرر  إبمكاش رر  ا زيررز احلررواة الرردا ل   ا ررص اجملتمرر  احمللررللغايرر مل وترر
ب  رر  ترراةات مرن  راةج القراشوَّ أجص  ص النزاعات   ق راة ش رر  أ ررا ه الثقا  ر  للكروَّ وبنُّر

 ال ر  لذل  اجملتم  احملل مل

لشوووعوب اب خلووواواحنووو حتقيوووق انواءموووة بووني نظووواع العدالوووة العووواةي ونظوواع العدالوووة  -واو 
 األصلية

مبوجرررب قعررر َّ األمرررم املتحرررد  حطررر َّ  قررروش الطررر و  األةرررل  م م يت رررْي علرررى الررردول -82
(مل و  الوترهب شفجمرهم 5االعرتاف ابملؤسجمات القاشوش   املتم ز  للط و  األةرل   وا زيزهرا  املرا   

وش ا شجمراَّ يت ْي أَّ اطتغص شُ رم عدالر  الطر و  األةرل   ذاهترا علرى حنرو يتجمرق مر  م راير  قر
(مل ويت رررْي أَّ ا مرررص سرررل ات الررردول وسرررل ات الطررر و  األةرررل   سررروت ا   34الدول ررر   املرررا   

سب ص رق ق هذه الغاتت ح ريق  متناسق مل ومل ا ان  ح ُد   م  م البلرداَّ ك ف ر  ت را  الجمرل ات 
  تدة من الف ال  م وما ميكن   له عندما ال يطاةع أ د هذين ال ر ْيمل تصىحذل  د

املقرة  اااةر م اسرتنا اا ق  زتةاهترا الُق رير  ومرا أجراره مرن قروام مقتن ر  دَّر شُ رم قَّر و  -83
عدال  الط و  األةل   وغر األةل   ينبغ  الن ر قل ها على أاا متكامل  وطروةي  لايماَّ جلروظ 

 على تد  املجماوا مل   ل  اا و الط و  األةل   ق  القاياظ 
م 33اللجن  امل ن   ابلقاياظ على التم  ز طد املرأ م   اوة تها ال امر  ةترم وتد أوةهب  -84

 رم ال دالر  الت د ير م حوسرائص منهرا اظم وقطفاظ ال اح  الرمس  على الررواح  حرْي شُ حت زيز احلواة البن  
ررجر هب جلنررُ   قرروش ال فررص علررى  عررم الررنُّ م  اعتمررا  قجررراظات لتبررا ل امل لومررات   مررا ح نهررامل ٌو

مرر  احلقرروش املنصرروص  اتماٌررىلطرر و  األةررل  م مررا  امررهب دى ال ديرر  لل دالرر  التصرراحل   لررالتق
 م تايررراظ األ رررداام ق  ارررو ر املرررواة  الكا  ررر  للنهرررو  حرررنُ  عل هرررا   االافات ررر م و عرررهب الررردول  

 مل(46   ها ال  ال  وط تها وشفرذهتا الط و  األةل   مبا

__________ 

( للجنرر   قرروش ال فررص حطرر َّ أ فررال الطرر و  األةررل   و قرروتهم مبوجررب 2009 11اش ررر الت ل ررق ال ررا  ةتررم  (46 
 مل75االافات  م الفقر  
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 مشاركة الدو  وتعاوهنا  

ا امررررص مرررر  عدالرررر  الطرررر و  األةررررل   قجررررراظ قرررروا أل   الرئ جمرررر   ات املن لقرررراطررررمص  -85
ومطاوةات مجمتف اي  م  تا   الط و  األةل   واجملتم ات احملل   من أجص رجمْي  هم ش امهام 

 ومن   اصم م اسرتاا ج ات املطاةك  والتنجم ق ابالٌرتاع م  اثل  الط و  األةل  مل 
دمج التقال رررد يُرررمررر  حوطررر  ش رررا  تايرررائ  خمرررتل م م التزمرررهب احلكو ل طررر  -ا مررروة فررر    -86

الثقا   م وا تز  قجراظ مطاوةات م  اجملتم ات احملل     مج   أحناظ البلد حط َّ سبص مواظمر  شُ رم 
  طماَّ وةرول اجلم ر  ق  ال دالر  قسهامها ها وا زيز ح ن ت اييالال دال  الرمس   وال ر    ألوجه 

 A/HRC/42/37/Add.2  مل (38م الفقر 
م ن ررر  حصرررن  إلتم  ررر  و  يوكررروَّم كنررردام أشطررر  اافررراش إللرررن ا جمرررلْي ال نغ رررهب حمكمررر   -87

الجمررر  م ا تمرررد علرررى ا جرررراظات الررر  اترب هرررا ال طرررائر   اجمررروي  املنازعررراتم ويتايرررمن االافررراش 
أ كاماا ات لق اب شفاذ والتصويبمل وطد    االافاش أياياا التفاعص حْي حمكم  ةرن  الجمر   وش را  

 ل دال  ال ا  ملا
حرواوكول مطرتع حْي الثقا رات للقايرا  يررو  رجمرْي  2017و  حول ف ام اعُتمد   عا   -88

 مل(47 لطررر و ذه االتنجمررر ق والت ررراوَّ مررر  سرررل ات الطررر و  األةرررل    ا رررص الواليررر  القايرررائ    ررر
وميكن أَّ ا لب سرل ات الطر و  األةرل   مجمراعد  سرل ات الدولر  للنهرو  مبصرا  إلتم هرا 

فررْي إبشفرراذ القررواشْي للمجمرراعد    قشفرراذ احمللرر م مررن تب ررص التمرراس  عررم املرروألفْي احلكرروم ْي املكلر 
  مل(48 تراة ةا ة عن ش ا  ال دال  للط و  األةل  

ةرررل    واليررر  أةيرررزونم الررروالتت املتحرررد  وترررد أسرررهم ش رررا  احملررراكم لطررر ب ن ررراهو األ -89
األمريك رر م   قعررا   اكتطرراف وانطرر   عدالرر  ٌرر ب ن رراهوم وي تمررد هررذا الن ررا  علررى القررواشْي 
ال ر  رر  وعلررى ترر م ٌرر ب ن رراهو   قةررداة القررراةاتمل وافصررص حمرراكم ٌرر ب ن رراهو األةررل    

    لط ب ن اهو األةل مل القايات اجلنائ   واملدش   طمن الوالي  القايائ   ا تل م
وميكررن أَّ اكرروَّ   ئررات املراج رر  أو االسررتئناف الرر  اايررم سررل ات تايررائ   مررن ش ررا   -90

مجمرر ل  ات لررق حطررواغص  وش ررا  ال دالرر  ال ررا   واليرر  مطرررتك  لتجمرروي  أ     األةررل  الطرر و عدالرر  
 ر ل  رواة القايائ  للط و  األةرل  م مرن  اال تصاصمتصل  ققوش ا شجماَّ أو مدى م ظم  
  ((مل 48و 17م الفقراتَّ A/HRC/15/37/Add.7  سل م  ق ق  حْي الثقا ات واختاذ تراةات 

 مراعاة ن ظم العدالة العاةية لالعصبارات الثقافية   

لدولرر  ق  ل  ق رراة اجلهررو  الرام رر  ق  رق ررق املواظمرر م ينبغرر  أَّ اجمرر ى الررنُّ م القايررائ    -91
الب   ا ت اجات الط و  األةل  مل وترد  عرهب آل رات  قروش ا شجمراَّ الردول ق  االعررتاف قرق 
الط و  األةل     الوةول ق  ال دال  وق  سبص اشتصراف   الر  مرن  ر ل ه اكلهرا املؤسجمر   

 االعتباةي  للط و  األةل   والقب ل     شُ مها القاشوش   والقايائ  مل و    اجلماع   والط ص
__________ 

 اش ر مجمات  حول ف ا   هذا التقريرمل (47 

 See Kimberly Inksater, “Transformative juricultural pluralism: indigenous justice systems in اش رر (48 

Latin America and international human rights”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 

vol. 42, No. 60 (2010)مل 
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 اا مرررن فرر  أسررررتال ام ُاطررررع حمكمررر  األ فرررال اااةررر  حطررر ب كررروة      كتررروةت ٌررر و  -92
إلتم  كوة    اك  ف ا جراظات لتكوَّ أكثر م ظمر  مرن النا  ر  الثقا  ر  و  رديرد   راةات 

رررةرررداة أ كرررا    و   مل(2Add./36/46A/HRC/) 49جن  اش رررر حديلررر  للحرررد مرررن ال قررروابت ابلجمر
ش وزيلنرردام اررو   ر  ائررر   رردمات قعررا   الت ه ررص وقعررا   ا  مرراج التاح رر    اة  الجمررجوَّ عررد اا مررن 

مرراوة   ترراشوَّ مرراوة  ال ررر (م مبررا    ا كاشغرراالررربامج ال  ج رر  اسررتنا اا ق  مفرراه م وترر م ٌرر ب 
ح  الجمررجناظ مب تلررف مجمررتوتت التن رر م االجتمرراع  لطرر ب املرراوة  تبررص ا  ررراج ذلرر  حرررامج اررر 

 A/HRC/18/35/Add.4  مل 63م الفقر) 
و  غواا ماال واملكجم  م ميكن  عو  اارباظ   اجملال الثقا م مثص األ صائ ْي   علرم  -93

لطررررَّ  قا ررر  الجمررركاَّ ا شجمررراَّم ق  املطررراةك    القايرررات امل روطررر  علرررى ش رررا  ال دالررر  الرمسررر م 
  مل(50 األةل ْي للقايا 

و  كنردام يايرر ل  موألفررو حمراكم الطرر و  األةررل   حردوة   اررو ر امل لومررات للمرردرعْي  -94
ال رررامْي ابسرررم التررراج والقايرررا  عرررن  لف ررر  املرررتهم وألرو ررره وعرررن اا ررراةات والبررردائص اجملتم  ررر  غرررر 

األساسرر   الجمررلب   ال وامررص اثة البن ويرر  و اال تجازيرر مل و ررب علررى القايررا  الكنررديْي أَّ يرردةكوا اآل
الر  يواجههررا اجلنررا  مرن أ رررا  الطرر و  األةرل   تبررص قةررداة أ   ترراة ابل قوحرر  أو حكفالرر  واترررتاَّ 

ررر م ويررردعم الرررربنمج ااررراص ح دالررر  الطررر و  األةرررل     كنررردا مل(51 جنحررردائص اال تجررراز أو الجمر
جرررراظات ال دالررر    حررردائصحررررامج ال دالررر  اجملتم  ررر  اااةررر  ابلطررر و  األةرررل   الررر  اتررر    محررردوةه

  مل(52  ال روف املناسب ال ا ي   
وتررررد سررررلرمهب الرررردول دت رررر  ارررردةيب القايررررا  ومرررروألف  القايرررراظ وقشفرررراذ القرررراشوَّ لاملررررا   -95

    هررذا الصررد  ذاملتر رر التررداحر ا  اح رر  أمثلرر  ومررن مل(53 ح ررا ات الطرر و  األةررل   وااةسرراهتا
ق ةاج القرراشوَّ ال ررر  للطرر و  األةررل   والترردةيب ال ملرر    املنرراهج الدةاسرر   اااةرر  ابلقرراشوَّ 

( والت لرر م املجمررتمر  الرردوةات م رراا والقايرراظ  مثررص از واج ٌررها ات القرراشوَّ   الن ررامْي القرراشوش ْي 
الرام رررر  ق  ا م ررررق اال رررر   علررررى  الدةاسرررر   القصررررر  واحللقررررات الدةاسرررر   واملررررؤمترات واجلرررروالت

  مل(54 اقد  اثل  الط و  األةل  من   (م  داشالثقا ات والزتةات امل

 انساعدة الصقنية وانالية  

هرذه الطر و    احلصرول  يقر  قع َّ األمم املتحد  حطر َّ  قروش الطر و  األةرل   قرق   -96
علرررى مجمررراعدات مال ررر  واقن ررر  مرررن الررردول وعرررن  ريرررق الت ررراوَّ الررردويلم مرررن أجرررص التمتررر  ققوتهرررا 

(م مبرررا   ذلررر  اقرررد  املجمررراعد  مرررن أجرررص متويرررص مهرررا  احلكرررم الرررذا  الررر  اايررر ل   رررا 39  املرررا  
__________ 

 اش ر أياياا مجمات  أسرتال ا   هذا التقريرمل (49 

 غواا ماال واملكجم     هذا التقريرملاش ر مجمات   (50 

 ملSCC 13 م2012 ةمل طد قح  ل  وتاي   مS.C.R. 688 1 [1999] ةمل طد غ  و اش رم على سب ص املثال تاي   (51 

 اش ر مجمات  كندا   هذا التقريرمل (52 

م CERD/C/ARG/CO/21-23  و25م الفقررر  E/CN.4/2003/90/Add.3اش رر مجمرات  حول ف را   هرذا التقريرر  و (53 
  أ( و ج(مل30الفقر  

اش ررررم علرررى سرررب ص املثرررالم حررررنمج الطرررها ات املطررررتك    القررراشوَّ ال رررا  الكنرررد  واألوامرررر القاشوش ررر  للطررر و   (54 
 األةل  م جام     كتوةتم كندامل
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ألرررروف اجتماع ررر   الطررر و  األةرررل   مرررن مرررا واجهتررره وعايطرررته (مل وهرررذا األمرررر مهرررم ألَّر 4  املرررا  
وس اسرر   واتتصررا ي  تررد سرراهم   كثررر مررن احلرراالت   قطرر اف مؤسجمرراهتا التقل ديرر  وم ايرهررا 
وقجراظاهتررا   إلررال ال دالرر مل  مررن الرر ز  انجمرر ق اجلهررو  حررْي الطرر و  األةررل   وسررل ات الدولرر  

 زيررز شُ ررم عدالرر  مررن أجررص املجمرراعد    اقويرر  وا املهتمرر واجلهررات املاحنرر  الدول رر  وسررائر األ ررراف 
 االط و  األةل  مل ومن ٌ َّ هرذه اجلهرو  أَّ اردعم الطر و  األةرل     اقردير ت مر  م اة هرا وااةسراهت

 (مل10م الفقر  A/HRC/15/37/Add.7عند االتتاياظ   وق  ائهاحتجموي  النزاعات وقتام  ال دل   تصلامل
  لرُن م عدالر  الطر و  ا الصرد  عرد  ختصر ص مرواة  كا  رذومن الطواغص املتكررة    هر -97

كثراا ما اتو  من مات اجملتم  املد  أشط   التدةيب على املهراةات وأشطر   التوع ر مل  األةل  مل 
ر شقص املرواة  البطرري  وشقرص متويرص عدالر  الطر و  األةرل     لى سب ص املثالم وة   قكروا  يؤ   

األةررررول القاشوش رررر  واملواظمرررر  مرررر  القرررراشوَّ الرررردويل  احملاكمرررر  و ررررقمهرررراةات حنرررراظ القرررردةات حطرررر َّ 
 ا شجماَّمل  حلقوش
ر حررردائص بحررق واق رر م اجلرررزاظات اجملتم  رر  الرر  ميكررن أَّ اررو    لطررروة  كمررا أَّر التمويررص  -98

ررر وهرررو  مرررن الجمررركاَّ األةرررل ْي والتصرررد  لألسررربا  الكامنررر  وةاظ ا جررررا مل اجلنرررا جن وات  ررر  لجم 
املنرال وم ئمر   قا  راام وقشطراظ م اهرد  تريبر   للايرحات  ردمات  شطاظ مرا ق اقرد   طروة  أياياا 

لقواشْي الطر و  األةرل   مرن أجرص وطر  ترواشْي الطر و  األةرل   واسرت دامها و همهرا ورق رق 
 الوةول ق  ال دال مل 

 العدالة الصااحلية  

املجمررررررائص اجلنائ رررررر  اجمرررررل  م املبررررررا   األساسرررررر   السررررررت دا  حررررررامج ال دالرررررر  التصرررررراحل      -99
اجمررتند   كثررر مررن األ  رراَّ ق  أٌرركال اقل ديرر  ”َّر مبررا ةات ال دالرر  التصرراحل   د 2002 ل ررا 

ويررررنص قعرررر َّ مبررررا   ال رررردل األساسرررر   املت لقرررر  حايررررحات ا جرررررا   مل(55 “وحمل رررر  مررررن ال دالرررر 
 ررر  حلرررص ينبغررر  اسرررت مال اآلل رررات غرررر الرمس”علرررى أشررره  محررردوةه موالت جمرررف   اسرررت مال الجمرررل  

النرزاعاتم مبا   ذل  الوسا   والتحك م والوسائص ال ر     تام  ال دل أو اسرت مال املماةسرات 
 مل“احملل  م  جمب االتتاياظم لتجمه ص اسرتطاظ الايحات وقشصا هم

علررى أَّر قجررراظات ال دالرر  التصرراحل     شُ ررم الدولرر  ال ميكررن أَّ اجمررو  غ عررد  االعرررتاف  -100
… بم ررد ”حررر  ررا الطرر و  األةررل     احلفررا  علررى شُ مهررا القايررائ   املتم ررز  أو الجمررماَّ  قررق  

  مكتررب يجمررل   و  مل(56 “الت بررر الثقررا  والجم اسرر  للطرر و  األةررل   طررمن  رردو  اقبلهررا الدولرر 
الايرروظ علررى أورراط التم  ررز الرر  رررول  وَّ وةررول أيايرراا األمررم املتحررد  امل ررل ابمل رردةات واجلرميرر  

  مل(57 َّ األةل ْي وغرهم من الفئات الاي  ف  ق    اةات ال دال  التصاحل  الجمكا

__________ 

 مل70 ق  67م الفقرات A/HRC/27/65اش ر عناةر لت ريف ال دال  التصاحل     الو  ق   (55 

 Stephanie Vieille, “Maori customary law: a relational approach to justice”, The internationalاش رر  (56 

Indigenous Policy Journal, vol. 3, No. 1 (March 2012)مل 

يل: م متا ررر  علررررى الرررراح  التررررا8اش رررر املكترررب امل ررررل ابمل ررردةات واجلرميررر م الت لرررر م مرررن أجرررص ال دالرررر م الو رررد   (57 
www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/4--issues-in-

implementing-restorative-justice.htmlمل 
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 الصغياات يف انمارسات والقواعد العرفية للشعوب األصلية  

مررن  اعا اهتررو ينبغر م   أمثررص األ رروالم أَّ اكرروَّ التغرررات   اقال رد الطرر و  األةررل    -101
 رر  مررن  ا ررص إلتم ررات الطرر و  األةرررل  مل أجررص زت   املواظمرر  مرر   قرروش ا شجمرراَّ الدول ررر  نح

 إبٌرراعوميكن ا زيز االمتثال للقاشوَّ الدويل حلقوش ا شجماَّ عن  ريق زت   ا ملا   ذه املجمرائص 
و  الوتررهب   م احملل رر الطرر وا التقل ررديْي والزعامررات ال ر  رر مل وميث  ررص  عررم التغ رررات ا  اح رر    الررنُّ 

 مل(58 أجن  النُّهج وأكثرها استصواابا احلفا  على س متها ال ام  شفجمه 
وينبغررررر  للقررررررا   احلكررررروم ْي وتررررررا   الطررررر و  األةررررررل   أَّ ي ملررررروا سرررررروت ا علرررررى وطرررررر   -102

اسررررتاا ج ات مطررررتك  هتررردف ق  قذكررراظ الررروع  دت ررر   قررروش ا شجمررراَّم مبرررا   ذلررر  مجمررراظل  
 م واايرر   قرروش املرررأ  القررراةات القايررائ   م ومطرراةك  املرررأ     ررص املنازعررات و اتالقررراة  اش  ةرر

وال فررصم واايرر  األٌرر اص ذو  ا عاترر م واطررج   املثل ررات واملثل ررْي ومز وجرر  امل ررول اجلنجمرر   
ومغرررراير  ا ويرررر  اجلنجمرررراش  م وا ملررررا  حقرررراشوَّ الدولرررر  الدسررررتوة  ومببررررا   القرررراشوَّ الرررردويل حلقرررروش 

 ا شجماَّم ورديد امل اير الدش ا حلماي  احلقوشمل 

 صوصياتالسصنصاجات و اق -رابعاا  
 سصنصاجاتاق  

الشوووعوب األصووولية يف صوووون الووونظم  تعووورتف انعوووايا الدوليوووة حلقووووق اإلنسوووان حبوووق   -103
مووون أهوووداف الصنميوووة  16وانؤسسوووات القانونيوووة اخلاصوووة هوووا وتطويرهوووا  ويف سوووياق ا ووودف 

اوعيد العوواني انسوصدامةا ابتون ن ظوم عدالووة الشوعوب األصولية تلقوا اهصماموواا مصزايوداا علوا ال
حبكم تنامي اقعرتاف تدرجيياا ابلدور الذي ميكون أن تؤةيويف يف تعزيوز سوياةة القوانونا وحتقيوق 
العدالة للجميعا وتعزيز مؤسسات فعالة واباضعة للمساءلة وشاملة للجميع علا حنو يصسق 

اين حقوق اإلنسان  وختصلف ةرجة تنفيذ الودو  نسوؤوليا ا ذات الاولةا كموا تصبو معايا مع
ويف حووني ق يووزا  يصعووني بووذ  انزيوود موون اجلهوووةا  أسوواليا الصنفيووذ اةوودىةة علووا نطوواق العووا  

مون حترز العديد من الدو  تقدماا كبااا يف اقعرتاف بن ظم عدالوة الشوعوب األصولية ونكينهوا 
 ةية العادولة ظم الن  اقضطالن هذا الدورا سواء علا حنو مسصقل أو ابلصعاون والصنسيق مع 

وتشمل الصحدايت اليت جيري الصادي  ا ضومان اعورتاف احلكوموات اعرتافواا كوامالا  -104
خباووواعي مجيوووع الشوووعوب األصووولية ووضوووعهاا وحووواوز انواتوووف انصحيوووزة والقوالوووا النمطيوووة 

لصنسوويق بووني ن ظووم عدالووة الشووعوب وحتسووني مسووصوى ابشوو ن ن ظووم عدالووة الشووعوب األصووليةا 
 اقابصاوواو ةماجهووا وضوومان عوودع تقييوود نطوواق حتسووني العاةيووة أو األصوولية ون ظووم العدالووة 

عدالووة  نظوواع ومؤسسووات جيووا أن تكفوول  جووراءاتالقضوواعي للشووعوب األصوولية ةون ةان  و 
العدالووة العاةيووة علووا حوود سووواء احوورتاع حقوووق اإلنسووان ومحايصهووا نظوواع الشووعوب األصوولية و 

 و عما ا ابلكاملا و ا القدرة علا ذلك 

__________ 

 58) Annika Kovar, “Customary law and domestic violence in Timor Leste”, United Nations 

Development Programme, (January 2011), p. 34مل 
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 الصوصيات  
 تقد ِّع انقررة اخلاصة الصوصيات الصالية  -105

 ة هذه النُّظموأمهييف أن تكون  ا ن ظم عدالة لشعوب األصلية احق   

 ينبغي للدو  أن تعرتف صراحةا يف الدسصور أو يف األحكاع القانونية األابرىا حبوق   -106
ا  وينبغوي لمموم الشعوب األصلية يف صوون وتشوغيل الونُّظم وانؤسسوات القانونيوة اخلاصوة هو

انصحووودة والووودو  األعضووواء فيهوووا واجلهوووات انعنيوووة األابووورى أن تووودعم الشوووعوب األصووولية يف 
   اخلاصة هاةعو ا    اقعرتاف بن ظم العدالة 

وينبغووي للوودو  أن ت وودرر الصوودريا اإللزامووي بشوو ن وضووع عدالووة الشووعوب األصوولية  -107
مني وانودىعني العوامني وانوو فني اي للقضواة واةوومفاهيمها وأساليبها يف برامج الصدريا الرمس

 انكلىفني إبنفاذ القواننيا واقعرتاف بن ظم عدالة الشعوب األصلية بوصفها حق اا  
لدو  والشعوب األصلية وضع عمليات لصباة  انعلوموات القضاعية لظم نُّ لوينبغي ل -108

ؤسسي عليهاا سواء ةاابل بلداهنا أو موع والصفاهم وبناء القدرات انصباة  و ضفاء الطابع ان
 (  9ا الفقرة A/HRC/15/37/Add.7نظاا ا يف ةو  أابرى ذات ن ظم تعدةية )

لمواتووف الصمييزيووة الوويت تفوورتظ أنى ن ظووم عدالووة الشووعوب ل الصاوودي ابلوورف وينبغووي  -109
ظم األصووولية هوووي ابلضووورورة أكثووور عرضوووة قنصهاكوووات أو حووواوزات حقووووق اإلنسوووان مووون الووونُّ 

احلكومية  وينبغي أن يسصند اخنراط السلطات احلكومية مع اجلهوات الفاعلوة يف جموا  عدالوة 
   مبوووودأ الصبعيووووة أو الصوووودابل األحوووواةي  قالشووووعوب األصوووولية    مبوووودأ اقحوووورتاع واحلوووووار 

 ن ظووم العدالووة اخلاصووة هووا حلقوووق اإلنسوواناحوورتاع والصمييووزي  وجيووا علووا الوودو  أن تكفوول 
 دولووةتكييووف نظوواع ال ا مبووا فيهووا حقوووق الشووعوب األصووليةا مووع اقعوورتاف  نى احرتاموواا كووامالا 

 لصحقيق هذه الغاية  تد يكون قزماا أابرى اعصبارات أو  حبيث يراعي اقعصبارات الثقافية
جنة انعنية حبقوق اإلنسانا ابلصشاور مع الشعوب األصلية وآليات األموم وينبغي لل   -110

انكرىسة حلقوق الشعوب األصليةا أن تنظر يف مراجعة اإلشارات الوارةة يف تعليقها انصحدة 
يف ضوء  عالن األمم انصحودة بشو ن  “اةاكم القاعمة علا القانون العريف”    32العاع رتم 

 حقوق الشعوب األصلية 
ا  وينبغوووي للشوووعوب األصووولية وسووولطات الدولوووة واجلهوووات الدوليوووة الفاعلوووة يف ا ووو -111

ق اجلهوة  هصمةاإلمناعي وا صمع اندين وساعر األطراف ان انساعدة يف تقوية  من أجلأن تنس ِّ
 ةعم لوجسيت  و أموا  ا يلزع من وتعزيز ن ظم عدالة الشعوب األصلية وتزويدها مب

 القضاعي وانراجعة القضاعية اقابصااو  

م العدالوووة العاةيوووة يف جموووا  يف حتديووود العالتوووات بوووني ن ظوووم الشوووعوب األصووولية ون ظووو -112
القضوواعي لوون ظم الشووعوب األصوولية ةون  اقابصاوواوقيىوود يالقضوواعيا ينبغووي أق  اقابصاوواو

م ن ظوجيف حقا وينبغي أق ي نظر    ن ظم عدالة الشعوب األصلية علا أهنا بطبيعصها أةىن من 
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با غموظ   وجيا علا الدو  أق تسمح ابسصمرار حاقت اإلفالت من العقاب بسالدولة
  القضاعي اقابصااو

وينبغوووي لسووولطات الووودو  وسووولطات الشوووعوب األصووولية أن تنظووور يف  نشووواء آليوووات  -113
عدالووة الشوعوب األصوولية ونظوواع الدولووة القضوواعي  ومووع  نظوواعمشورتكة للصعوواون والصنسوويق بووني 

ت الصسووليم ابابووصالف السووياتاتا ينبغووي  يووالء اقعصبووار للنموواذر الوويت مبوجبهووا ختضووع القوورارا
الااةرة عن كل من نظاع الشعوب األصلية وغا األصلية للمراجعة أو اقسوصنناف مون تِّب ول 

 هينة تضاعية مصكاملة مؤلفة من السلطات القضاعية للشعوب األصلية وغا األصلية  
ويف البلدان اليت تصوو  فيهوا السولطات القضواعية العاةيوة مراجعوة القورارات الاواةرة  -114
السوولطات القضوواعية للشووعوب األصووليةا لوويس يف وسووع اةوواكم العاةيووة  صوودار توورارات عوون 

عاةلوة ونزيهوة مون ةون فهوم مصعودة الثقافووات لسوياق الشوعوب األصولية ومؤسسوا ا ون ظمهووا 
  وعلوا يفاا  الثقوا ومشاركة اخلرباء يف تشمل  بسبل القانونيةا وهو مسعا ميكن أن يصحقق

وجوويف اخلاووووا ينبغووي أن يكووون اخنووراط حكموواء السووكان األصووليني أو السوولطات الثقافيووة 
منهجي وواا اخنراطوواا الصقليديووة أو األاباوواعيني يف علووم اإلنسووان بوصووفهم ابوورباء يف حموواكم الدولووة 

مبوودىعا عليوويف أو جموو  عليوويف أو شوواهد موون السووكان تصعلووق القضووية تيوود النظوور  تكووونعنوودما 
  األصليني 

مراجعوووة تضووواعية أو غاهوووا مووون مراجعوووات القووورارات  جوووراءات وينبغوووي أن توووو  أيُّ  -115
الووواجبني قلصووزاع الدولووة ابحووورتاع  واإلنفوواذالاوواةرة عوون عدالووة الشووعوب األصوولية اقعصبووار 

 القانونية   هاوأعراف هاظميف ن  حق الشعوب األصلية وتعزيز 

 عدالة الشعوب األصلية وحقوق اإلنسان  

ينبغووي أن تعوورتف الوودو   نى توووانني الشووعوب األصوولية ومؤسسووا ا القضوواعية تصغووا  -116
وتصطور مع مرور الوتن  وينبغي أن يكون ا ودف مون أي  تودوين لقووانني الشوعوب األصولية 

ا موع احلورو باوفة اباصوة علوا عودع ترسوي  اآلن اتفاةي حميد هذه القوانني كما هوو حا و
أكثوور انسووجاماا وفقوواا للقووانون الوودو   ق يسووا تطورهووا يف مسووار توودأي  معووايا أو رارسووات 

 حلقوق اإلنسان  
نكووار حووق الشووعوب األصوولية يف تعزيووز إلمبعووايا حقوووق اإلنسووان  الصووذرُّنوق ينبغووي  -117

ظمهووا اخلاصووة ابلعدالووة واحلكووم الووذات  وجيووا أن تكفوول الوودو  واجلهووات الفاعلووة وصووون ن  
تووروع معاجلووة شووواغل حقوووق اإلنسووان فيمووا يصعلووق بوون ظم عدالووة  األابوورى اسووصيفاء أي  توودابا

( موون  عووالن األمووم انصحوودة بشوو ن 2)46وانوواةة  19الشووعوب األصوولية مصطلبووات انوواةة 
 حقوق الشعوب األصلية  

وينبغي للودو  أن تصشواور حبسون نيوة موع الشوعوب األصوليةا عنود  عوداة تشوريعات  -118
هذه الشعوبا للحاو  علا موافقصها احلرة وانسوبقة وانسوصناة تبول  تدابا أابرى نس   أو

مووون  عوووالن األموووم  19اختوواذ وتنفيوووذ أي تووودابا تشوووريعية أو  ةاريوووة ميكووون أن نسوووها )انووواةة 
 انصحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية(  
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توواةة الشووعوب األصوولية مسووؤولية مشوورتكة عوون ضوومان أن و وتقووع علووا عوواتق الوودو   -119
العمليات اليت تقوع ها السلطات القضاعية للشعوب األصلية والقرارات اليت ت ادرها  تكون

مصوافقة مع حقووق اإلنسوان الدوليوةا ق سويما يف سوياق الصنوازن اةصمول بوني حقووق وماوا  
حوود الشووعوب األصوولية أو أحوود جمصمعا ووا ألاحلقوووق اجلماعيووة بووني أفووراة الشووعوب األصوولية و 

ويكصسوووي احلووووار والصعووواون والصشووواور وانوافقوووة أمهيوووة ابلغوووة  فوووال ينبغوووي   وماووولحصها اةليوووة
 حدوث أي  تدابل انفراةي أو تسري  

وينبغي لسلطات الشعوب األصلية أن تكفل توافر فضاءات آمنة وشواملة للجميوع  -120
ع يف ا صمعات اةلية نناتشة مدى مالءمة انعايا وانمارسات الدسوصورية ومودى اتسواتها مو

حقوووووق اإلنسووووان الدوليووووةا يف صووووكو  حقوووووق اإلنسووووان انناوووووو عليهووووا يف الدسوووواتا أو 
انقدىموة  لمفكوار والطورو وانطالبة إبصالحها أو تعديلها  وينبغي أن تو  اقعصبار الواجوا 

يف هذه انناتشات  وميكن جلهات معنيوة أابورى أن تودعم هوذه انناتشوات الداابليوةا فضوالا 
اء القووودرات ذات الاووولة أو غاهوووا مووون أنشوووطة الصوعيوووة علوووا تووواةة عووون عووورظ أنشوووطة بنووو

أي   يالشووعوب األصووولية وغووواهم مووون أفوووراة جمصمعووات السوووكان األصوووليني  وينبغوووي أن يراعووو
اخنراط من جانا جهات فاعلة من غا السكان األصوليني موع جمصمعوات الشوعوب األصولية 

يف والسياسي والصواريي ومودى ناسوك وتياة ا بش ن هذه انساعل السياق اقجصماعي والثقا
الشعوب األصلية واحصما  النظر    الصدابالت اخلارجية علا أهنا تسهم يف اسصدامة أفعا  

اسصحضوووار    األذهوووان العهوووة اقسوووصعمارية وموووا يصاووول هووا  ريي ووواا مووون  تسوووصدعيومواتووف 
   لضروب القمع

ا علوووا معاجلوووة اقحصياجوووات مهووووينبغوووي أن تصعووواون الووودو  والشوووعوب األصووولية وغا  -121
لنساء واألطفا  والشباب واألشخاو ذوي اإلعاتة مون أفوراة الشوعوب لوالشواغل اخلاصة 

األصولية وغوواهم روون يصعرضووون يف كثوا موون األحيووان للصمييووز أو غوا ذلووك موون العواعووق الوويت 
عوب حتوووو  ةون الوصوووو     العدالوووة يف كووول مووون نظووواع العدالوووة العووواةي ونظووواع عدالوووة الشووو

 األصلية 
    


